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În realitate, ceea ce ar putea exercita un efect descurajant asupra exercitării dreptului la 
despăgubiri nu este reglementarea răspunderii penale şi disciplinare a magistraţilor, cât faptul 
că răspunderea trebuie stabilită în mod defi nitiv printr-o hotărâre judecătorească pentru 
o faptă săvârşită în cursul judecăţii procesului şi că această faptă trebuie să fi e de natură să 
determine o eroare judiciară. Statele membre pot să stabilească condiţii suplimentare pentru 
exercitarea dreptului la despăgubiri ce decurge din jurisprudenţa Köbler, cu condiţia ca acestea 
să nu restrângă cazurile de răspundere dincolo de încălcările evidente ale dreptului european 
aplicabil şi cu respectarea cerinţelor ce decurg din principiile echivalenţei şi efectivităţii 
dreptului european. România nu are o legislaţie specială privind răspunderea statului pentru 
cazurile care decurg din jurisprudenţa Köbler, prin urmare se va aplica art. 96 din Legea 
nr. 303/2004 şi Codul de procedură penală. Principiul echivalenţei este respectat, deoarece 
aceste norme se aplică şi în cazul dreptului la despăgubiri exercitat pentru erori judiciare comise 
prin încălcarea normelor juridice interne. Pentru a trece şi testul principiului efectivităţii, 
trebuie ca art. 96 din Legea nr. 303/2004 şi art. 504 şi urm. C. pr. pen. să nu facă extrem de 
difi cilă sau imposibilă obţinerea despăgubirilor. Această chestiune se apreciază în funcţie de 
împrejurările concrete ale speţei de judecătorul sesizat cu o asemenea acţiune. 

23. Cauza Infopaq II. Drepturi de autor. Opere literare şi artistice. 
Articole de presă. Reproducerea unor scurte extrase din operele literare. 
Reproduceri provizorii şi tranzitorii. Societate informaţională. Art. 5 alin. (1) 
şi (5) din Directiva 2001/29/CE. Art. 33 din Legea nr. 8/1996 

Infopaq II – CJUE elucidează unele aspecte ale excepţiei privitoare la anumite acte 
de reproducere temporară

Johan AXHAMN*

Abstract

Any derogation from copyright must be interpreted in a strict manner, since it is a derogation from the 
general principle that the holder must authorize any reproduction of a work protected by copyright.

The temporary reproduction acts performed during a „data capture”, such as those in the case 
presented before the national court, must be considered as entirely meeting the conditions of the 
test made up of three stages, as provided in art. 5 par. (5) of Directive 2001/29/EC, if they meet 
the requirements under art. 5 par. (1) of Directive 2001/29/EC.

Keywords: copyright; reproduction right; exceptions

* Autorul este cadru didactic la Facultatea de Drept, Universitatea din Stockholm, L.L.M. and MSc in business and 
economics, Lund University. Comentariul a apărut iniţial în limba engleză, în Wolters Copyright Blog.
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Acest comentariu discută unele aspecte ale hotărârii preliminare pronunţate prin Ordonanţă 
de către Curtea de Justiţie a Uniunii Europene (camera a III-a), în cauza C-302/10 (Infopaq II) 
pe 17 ianuarie 2012. 7. Cazul, împreună cu cererea de pronunţare a unei hotărâri preliminare au 
fost înaintate către CJUE de către Curtea Supremă Daneză, şi se referă la interpretarea art. 5 
alin. (1) şi (5) din Directiva 2001/29/CE (aşa-numita Directivă Infosoc)1.

Referirea către CJUE a fost formulată în cadrul unui litigiu între Infopaq, o companie care 
operează un sistem de monitorizare şi de analiză a afacerilor mass-media şi Danske Dagblades 
Forening (DDF) – o asociaţie a editurilor de ziare (cotidiene) daneze. 
1 N.trad. – Directiva 2001/29/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 22 mai 2001 privind armonizarea 
anumitor aspecte ale dreptului de autor şi drepturilor conexe în societatea informaţională, publicată în JO L167 din
22 iunie 2001,, p.10. Deşi istoricul propriu-zis al adoptării Directivei este în afara acestei discuţii, merită menţionat faptul 
că «Societatea informaţională» a fost introdusă în agenda politică a CE prin aşa-zisul „Bangemann Report”, Europe 
and the global information society, Recommendations to the European Council, Brussels, din 26 mai 1994, disponibil 
la adresa: http://ec.europa.eu/archives/ISPO/infosoc/backg/bangeman.html [accesat februarie 2012]. Directiva a 
fost transpusă în dreptul român prin art. I, punctul 11 al Ordonanţei de urgenţa nr. 123/2005, care a modifi cat parţial 
art. 33 alin. (3) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, care prevedea acest gen de excepţii. 
Există însă diferenţe între diferitele state europene cu privire la gradul de exceptare al reproducerilor de la protecţia 
generală conferită drepturilor de autor, precum şi diferenţe cu privire la implementarea respectivei Directive între 
aceste state. Pentru o descriere comparativă detaliată a acestor diferenţe, a se vedea, de exemplu: G. Westkamp 
(Queen Mary Intellectual Property Research Institute), Coord., (Study on) the implementation of Directive 2001/29/
EC in the Member States (II), disponibil on line la: http://www.ivir.nl/publications/guibault/Infosoc_report_2007.pdf 
[accesat februarie 2012]. Pentru raportul fi nal privitor la implementare: L. Guibault, G. Westkamp, T. Rieber-Mohn, 
B. Hugenholtz, M. van Eechoud, N. Helberger, L. Steijger, M. Rossini, N. Dufft, P. Bohn, Study on the implementation and 
effect în Member States’ laws of Directive 2001/29/EC on the harmonisation of certain aspects of copyright and related 
rights în the information society, Final Report, disponibil on line la: http://www.ivir.nl/publications/guibault/Infosoc_
report_2007.pdf [accesat februarie 2012]; I. Brown (Foundation for Information Policy Research), Implementing the EU 
copyright Directive, disponibil on line la http://www.fi pr.org/copyright/guide/eucd-guide.pdf [accesat februarie 2012]; 
U. Gasser, M. Girsberger, Transposing the Copyright Directive: legal protection of technological measures in EU-Member 
States. A genie stuck în the bottle?, The Berkman Center for Internet & Society at Harvard law School No 2004-10, 
2004, disponibil on line la: http://cyber.law.harvard.edu/media/fi les/eucd.pdf [accesat februarie 2012]. Un scurt 
raport despre istoricul implementării în Franţa, potenţial interesant pentru o audienţă română, aparţine lui J. Schöpfel, 
The new french law on author’s rights and related rights in the information society, on line la http://archivesic.ccsd.
cnrs.fr/docs/00/13/68/30/HTML/index.html [accesat februarie 2012]. Desigur, există numeroase opinii critice cu 
privire la scopul sus-menţionatei Directive, şi la mijloacele prin care acest scop ar putea fi  îndeplinit, dintre care cităm 
extrem de selectiv: B. Hugenholtz, Why the Copyright Directive is unimportant, and possibly invalid, [2000] EIPR 11, 
p. 501-502, disponibil on line: http://www.ivir.nl/publications/hugenholtz/opinion-EIPR.html [accesat februarie 2012]. 
La nivelul dezbaterii teoretice legate de dreptul de proprietate intelectuală, de asemenea, A. Peukert, Intellectual 
property as an end în itself?, European Intellectual Property Review, 33 E.I.P.R. p. 67-71, 2011, on line: http://papers.
ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1550001 [accesat februarie 2012]; J.C. Ginsburg, International copyright: from 
a „bundle” of national copyright laws to a supranational code?, The Journal of the Copyright Society of the United 
States, Millenium Volume, June 2000, on line: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=222508 [accesat 
februarie 2012]; T.-E. Synodinou, The lawful user and a balancing of interests în European copyright law, IIC (International 
Review of Intellectual Property and Competition Law) 2010, 41(7), 819-843. Iar la nivelul mai general al literaturii 
juridice legate de drepturile de autor, lucrarea clasică în literatura juridică română rămâne prin brevitate şi calitatea 
tratamentului subiectului Y. Eminescu, Dreptul de autor, Legea nr. 8/1996 comentată. Ed. Lumina Lex, 1997. Pentru 
discuţii mai generale despre dreptul de autor în literatura de limba engleză, a se vedea de exemplu A. Sims, Strangling 
their creation: the courts’ treatment of fair dealing în copyright law since 1911, I.P.Q. 2010, 2, 192-224; G. Davies, 
Copyright and the public interest, London Sweet & Maxwell, 2002; S.M. Stew, International copyright and neighboring 
rights, 2nd ed., Butterworths, London, 1989; J. Pila, Copyright and its categories of original works, Oxford Journal 
of Legal Studies 30:2 (2010), p. 229-255; sau R.P. Merges, P.S. Menell, M.A. Lemley, Intellectual property în the new 
technological age, 2nd ed., Aspect Publishers, 2000, p. 345-554 (pentru SUA). Pentru comparaţii între common law şi 
dreptul civil continental, A. Strowel, Droit d’auteur et copyright, Divergences et convergences. Etude de droit comparé, 
Bruylant, Brussels; L.G.D.J., Paris, 1993.
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În cazul naţional de pe rolul curţilor daneze, Infopaq a căutat să obţină o declaraţie a curţilor 
prin care să se recunoască că nu era obligată să obţină acordul titularilor drepturilor de autor 
(ziarele şi editurile care le publicau) pentru acte de reproducere a articolelor de ziar.

Reproducerea articolelor era făcută utilizând un proces automatizat, care consta în scanarea 
acestor articole şi transformarea lor într-un fi şier digital, urmat de procesarea electronică 
a acelui fi şier2. Între părţi a existat un dezacord dacă unele dintre actele efectuate în timpul 
procesului de captare de date ar putea constitui „reproducere” în conformitate cu art. 2 din 
Directiva 2001/29/CE. Mai mult, în cazul în care acestea ar fi  fost acte de reproducere în sensul 
acoperit de articolul sus-menţionat din Directivă, părţile au fost în dezacord dacă actele ar fi  
benefi ciat de exceptarea lor de la dreptul de reproducere, prevăzută la art. 5 alin. (1) din aceeaşi 
Directivă3.

Cazul este urmarea unui caz anterior, C-5/08 (Infopaq I),4 în care CJUE a răspuns la un şir de 
întrebări referitoare la aceleaşi articole din Directivă, provenite de la acelaşi caz naţional. 
După ce a primit aceste răspunsuri de la CJUE, Curtea Daneză a considerat necesar să adreseze 
întrebări suplimentare CJUE.

Pentru a răspunde acestor noi întrebări, CJUE a considerat potrivit să facă referire la 
interpretarea sa constantă în materie, respectiv la faptul că orice derogare de la dreptul de 
autor trebuie să fi e interpretată în mod strict, deoarece aceasta este o derogare de la principiul 
general că titularul trebuie să autorizeze orice reproducere a unei opere protejată prin drepturi 
de autor.

Curtea a precizat în continuare că derogarea (excepţia) are drept scop de a face accesul la 
operele protejate prin drepturi de autor şi utilizarea lor posibile. Astfel, pentru a fi  permis în 
temeiul art. 5 alin. (1) din Directivă, un act de reproducere trebuie să „nu aibă o semnifi caţie 
economică de sine stătătoare”. Curtea a apreciat că, întrucât operele protejate au o valoare 
economică, accesul la acestea şi utilizarea lor au, în mod necesar, o importanţă economică. 
În acest context, Curtea a reţinut că, pentru ca excepţia privitoare la un act de reproducere 
temporară să fi e permisă în conformitate cu art. 5 alin. (1), acesta nu trebuie să „permită 
generarea unui profi t suplimentar” (pentru utilizator), care să meargă dincolo de cel derivat 
din utilizarea legală a operei protejate prin drepturi de autor, şi, de asemenea, că actele de 

2 N.trad. – Etapele procesului sunt descrise în paragrafele 11-16 ale prezentei hotărâri CJUE.
3 N.trad. – Aspectele legale asupra cărora părţile au fost în dezacord sunt descrise inter alia în paragrafele 17-20 ale 
aceleiaşi hotărâri.
4 N.trad. – Hotărârea din 16 iulie 2009, Infopaq International (C-5/08, Rec., p. I-6569). Pentru un scurt comentariu 
al primului caz, Infopaq I, a se vedea de exemplu B. Manolea, 11 cuvinte pentru o protecţie prin copyright, disponibil 
on line: http://legi-internet.ro/blogs/index.php/2009/07/28/11-cuvinte-protectie-prin-copyright [accesat februarie 
2012]. De asemenea, E. Rosati, Originality in a work, or a work of originality: the effects of the Infopaq decision, 
E.I.P.R. 2011, 33(12) 746-755; L. Marino, L’arrêt Infopaq: l’Europe s’affi rme en droit d’auteur – CJCE, 16 juillet 2009, 
Infopaq c. Danske Dagblades Forening, Revue des affaires europeennes nº 2, 2009-2010, p. 361-365. Pentru 
jurisprudenţa post-Infopaq, a se vedea J. Griffi ths, Infopaq, BSA and the ”europeanisation” of United Kingdom Copyright 
Law, Media & Arts Law Review Vol. 16, 2011, disponibil on line: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_
id=1777027 [accesat februarie 2012]; I. Alexander, The concept of reproduction and the „temporary and transient” 
exception, The Cambridge Law Journal (2009), 68, p. 520-523; S. Vousden, Protecting GUIs în EU law, Bezpecnostni 
Softwarova Asociace, J.I.P.L.P. 2011, 6(10), 728-737.
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reproducere temporară nu trebuie să „conducă la o modifi care a operei protejate prin drepturile 
de autor”.

Cerinţa ca o reproducere temporară să nu „permită generarea unui profi t suplimentar”, pare 
să implice faptul că excepţia nu poate fi  invocată pentru a permite utilizările pentru care 
titularul nu a fost deja remunerat. Acest lucru s-ar putea întâmpla de exemplu în situaţiile în 
care reproducerile temporare ar proveni de la aşa-numitele «copii master» ilegale, cum ar fi  
cele legate de reproducerile temporare realizate după o copie care a fost reprodusă sau pusă la 
dispoziţia publicului fără consimţământul titularului dreptului de autor.

Condiţia ca actele de reproducere temporară să nu „conducă la o modifi care a operei originale” 
pare să implice la rândul ei faptul că excepţia prevăzută de Directivă nu poate constitui o 
bază care să permită adaptări ale acelei opere. Chiar dacă acest lucru este în concordanţă cu 
scopul excepţiei privitoare la „utilizarea legală”, care nu are „nicio semnifi caţie independentă”, 
pin interpretarea CJUE pare să se elimine din domeniul de aplicare al excepţiei combinaţiile sau 
fuziunile temporare ale unor opere originale în scopul de a crea noi opere (derivate) – cum ar 
putea fi  de exemplu uneori în cazul aşa-zisului conţinut generat de utilizator5. 

Mai mult, Curtea a făcut, de asemenea, o declaraţie în ceea ce priveşte legătura dintre 
domeniul de aplicare al limitării prevăzute la art. 5 alin. (1) din Directivă şi aşa-numitul test 
în trei paşi prevăzut în art. 5 alin. (5) din aceeaşi Directivă. Dispoziţiile celui din urmă stabilesc 
„limitele exterioare”, aplicabile tuturor excepţiilor şi limitărilor prevăzute de Directivă, 
iar testul respectiv a primit o mare atenţie în literatura juridică6, unde a fost recunoscut drept 
mecanismul prin care drepturile şi interesele titularilor de drepturi de autor sunt „cântărite şi 
echilibrate”, vizavi de interesele individuale şi cele publice7. 

Aceasta nu este prima dată când instanţei europene i s-a solicitat să interpreteze celebrul 
test, ea abţinându-se până în prezent să facă acest lucru, inclusiv în acest caz. Astfel, fără a 
interpreta în mod explicit condiţiile necesare pentru ca o reproducere să satisfacă testul în trei 
etape, fi ind astfel admisă ca excepţie în sensul art. 5 din Directivă, Curtea a constatat că actele 
de reproducere temporară efectuate în timpul unei „captări de date”, cum ar fi  cele din cazul 

5 http://en.wikipedia.org/wiki/User-generated_content.
6 N.trad. – Testul în trei etape introdus în 1967 în art. 9 al Convenţiei de la Berna a primit un tratament doctrinar şi 
practic (din punctul de vedere al problemelor pe care le pune aplicarea sa practică) relativ extensiv în literatura juridică 
străină (date fi ind litigiile relativ frecvente în care se face recurs la acest test, şi pe cale de consecinţă jurisprudenţa 
relativ abundentă legată de acest subiect). Din păcate însă, literatura juridică romană i-a dedicat ceva mai putina 
atenţie, astfel încât este probabil potrivit să indicăm cu titlu de exemplu: J. Griffi ths, The „Three-Step Test” în European 
Copyright Law - Problems and Solutions, The Intellectual Property Quarterly, disponibil on line: http://papers.ssrn.
com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1476968 [accesat februarie 2012]; D.J. Gervais, Towards a new core international 
copyright norm: the reverse three-step test, Marquette Intellectual Property Law Review Vol. 9, p. 1, Spring 2005, 
on line: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=499924 [accesat februarie 2012]; K.J. Koelman, Fixing 
the three-step test, European Intellectual Property Review, 2006, draft on line: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.
cfm?abstract_id=924174 [accesat februarie 2012]; T. Heide, The Berne Three-Step Test and the proposed Copyright 
Directive, E.I.P.R. 1999, p. 105.
7 Declaration. A Balanced Interpretation of the „Three Step Test” în Copyright Law, semnată de prestigioşi cercetători în 
domeniul copyright, disponibilă on line: http://www.jipitec.eu/issues/jipitec-1-2-2010/2621/Declaration-Balanced-
Interpretation-Of-The-Three-Step-Test.pdf [n.trad. – un adevărat manifest despre cum ar trebui interpretat testul respectiv].



177

JURISPRUDENŢĂ STRĂINĂ

prezentat în faţa instanţei naţionale, trebuie să fi e considerate ca îndeplinind integral condiţiile 
testului format din trei etape dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 5 alin. (1). 

Prin aceasta, Curtea Europeană pare a sugera că nu este nevoie de a interpreta testul în 
trei etape în cazul în care legislaţia naţională prevede deja că prelucrarea datelor în scopuri 
temporare este scutită de protecţia conferită drepturilor de autor. Sunt însă sceptic că aceasta 
ar fi  în realitate şi sufi cient pentru toate excepţiile prevăzute de art. 5 din Directivă, întrucât 
multe dintre ele au un domeniu de aplicare evident mai larg – cel puţin din perspectiva 
redactării lor – decât ceea ce ar putea fi  acceptat8 în cadrul aplicării testului în trei etape.

În concluzie, cazul clarifi că unele aspecte ale domeniului de aplicare al excepţiilor privitoare 
la actele temporare de reproducere. CJUE a declarat că, pentru ca un act de reproducere să fi e 
permis în conformitate cu art. 5 alin. (1), acesta nu trebuie să permită generarea unui profi t 
suplimentar şi nu trebuie să ducă la o modifi care a operei reproduse. Curtea a reiterat, de 
asemenea, poziţia sa că excepţiile legate de protecţia dreptului de autor trebuie să fi e de strictă 
interpretare, precum şi irelevanţa unei interpretări (explicite) a testului în trei paşi pentru a 
ajunge la această concluzie.

Nota traducătorului
traducere, nota traducătorului şi note bibliografi ce de Liviu DAMSA9

Cum poate fi  observat, comentariul de mai sus al hotărârii preliminare CJUE în cauza C-302/10 
(Infopaq II) este structurat pe cel puţin două niveluri; „Infosoc” Directiva 2001/29/CE a 
Parlamentului European şi a Consiliului din 22 mai 2001 privind armonizarea anumitor aspecte 
ale dreptului de autor şi drepturilor conexe în societatea informaţională, respectiv interpretarea 
situaţiilor în care excepţiile prevăzute de respectiva Directivă înlătură aplicarea regulilor 
generale de protecţie ale dreptului de autor în cazul „noilor tehnologii”. Prin urmare, Directiva, 
excepţiile pe care le cuprinde, dar şi regulile generale legate de dreptul de autor constituie 
«fundalul» acestei discuţii, iar înţelegerea lor, cel puţin la nivelul cel mai general, sunt necesare 
pentru a înţelege ce aduce nou cazul comentat. Din păcate însă această înţelegere nu este 
facilitată juristului român din motive care ţin de procesul de legiferare, respectiv de posibila 
recepţie în dreptul român a legiferării prin copiere directă a unor masuri adoptate la nivel 
european, ori inspirate de legislaţie europeană. 

Respectiva Directivă a fost adoptată în 2001, an în care România era încă departe de aderarea 
la UE. Dezbaterile pe marginea Directivei, a posibilelor modifi cări pe care aceasta le-ar putea 
opera în dreptul intern etc., care au avut loc în alte ţări, nu au avut loc prin urmare în România, 
iar tendinţa autorităţilor române de a adopta direct orice act european, fără prea multe 

8 J.C. Ginsburg: Toward Supranational Copyright Law? The WTO Panel Decision and the ”Three-Step Test” for Copyright 
Exceptions, Revue Internationale du Droit d’Auteur, January 2001, on line: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.
cfm?abstract_id=253867 [accesat februarie 2012]. 
N.trad.: A se vedea de exemplu şi D. Ribbons, What’s the difference between Article 5(1)(a) and 5(1)(b)? Not a lot, 
Datacard Corporation v Eagle Technologies Limited [2011]EWHC 244 (Pat), 14 February 2011, Journal of Intellectual 
Property Law & Practice, 6:7 (2011), p.435-436.
9 Warwick University, School of Law (PhD candidate); LLM (University of Illinois College of Law).
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dezbateri doctrinare sau publice, a fost confi rmată de «introducerea» prevederilor Directivei 
în textul Legii drepturilor de autor din 1996, direct prin ordonanţă de urgenţă. Această 
caracteristică generală a procesului de «legiferare» în România creează însă o problemă mai 
generală comunităţii juridice române, datorită discrepanţei dintre procesul de legiferare, 
modului (obscur) în care acesta are loc,10 şi momentul îndepărtat în timp în care se produce 
«internalizarea» de către comunitatea juridică a normelor astfel legiferate11. Aplicată la situaţii 
cum sunt cele din cazul Infopaq II, această distanţă în timp între momentele legiferării şi cele 
ale recepţiei, respectiv internalizării normelor, înseamnă că deşi textul există, el poate fi  aplicat 
doar cu difi cultate de către jurişti sau instanţe. 

Lăsând însă această discuţie la o parte, absenţa în literatura juridică română a discuţiilor legate 
de Directivă12 a creat o difi cultate suplimentară din punctul de vedere al traducerii destinate 
unei audienţe mai generale, traducătorul simţind nevoia introducerii unor referinţe bibliografi ce 
mai cuprinzătoare decât în mod normal ar fi  necesare pentru un scurt comentariu. Prin 
urmare, am considerat necesară indicarea unei bibliografi i despre acest subiect, care, fără a fi  
exhaustivă, acoperă măcar o parte din literatura apărută în limba engleză. Din motive de spaţiu 
am preferat să ignorăm literatura în limba franceză, la care am presupus că juristul român are 
acces mai facil. Pe de altă parte, Directiva şi diferitele dezvoltări jurisprudenţiale pe marginea ei 
au primit un tratament relativ extensiv în literatura juridică de limba engleză; o simplă căutare 
în baza de date «world journals» a Westlaw returnând traducătorului nu mai puţin de 370 
de rezultate, care desigur nu includ toate articolele, notele şi comentariile publicate în toate 
jurnalele apărute în limba engleză, ci doar ce a apărut în cele mai semnifi cative jurnale. Deşi 
subiectul Directivei este evident mai larg decât excepţia tratată în cauza Inopaq II, este evident 
că subiectul general al Directivei este atât actual cât şi extensiv tratat. Întrucât citarea in 
extenso a unei asemenea bibliografi i ar fi  imposibilă în formatul unui comentariu, am preferat 
doar să indicăm câteva repere foarte selective, ale unei bibliografi i, incluzând mai ales lucrările 
la care juriştii români pot avea acces. 

10 Fără o dezbatere efectivă, şi fără a fi  rezultatul unor nevoi semnalate de către comunitatea juridică, ori venind în 
întâmpinarea acestor nevoi. Desigur, adoptarea textelor legislative într-un mod obscur creează şi probleme de 
legitimitate, subiect pe care nu îl vom discuta aici.
11 Chiar dacă s-ar putea contraargumenta că România era obligată să adopte aquis-ul comunitar, şi ar fi  fost 
sancţionată dacă nu ar fi  făcut-o, iar procedeul de a adopta actele comunitare prin ordonanţe de urgenţă şi alte acte 
ale executivului ar fi  fost singura modalitate de legiferare posibilă, având în vedere încetineala lucrărilor parlamentare, 
sau procesul îndelungat prin care recepţia normelor europene s-ar putea produce la nivel doctrinar.
12 Am putut identifi ca doar trei articole foarte generale, două în Revista de Drept Comercial despre IT şi dreptul de 
autor, şi unul în Revista Română de Dreptul Proprietăţii Intelectuale, legat de «europenizarea» drepturilor de 
autor, subiect cumva adiacent comentariului (a se vedea I. Dumitrescu, Rolul Curţii de Justiţie a Uniunii Europene în 
armonizarea ocrotirii drepturilor de proprietate intelectuala în statele membre, în Revista Română de Dreptul Proprietăţii 
Intelectuale, 2010).
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