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Abstract: The notion of “invention” as it is generally known is a new technical
achievement in any domain and represents a progress compared to the previous
achievement (according to DEX). We could accept a definition of this notion as “an idea
which gives a practical solution to a problem occurring in a domain of technology”. The
idea should be a novelty on the world level and it should be useful. As we find ourselves
in a technical area we will definitely refer to “invention” as to “a new technical
achievement” on the world level.
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1. Sediul materiei. Realizarea tehnică nouă la nivelul unităţii apare în dreptul
românesc ca noţiune, pentru prima dată, în Legea nr. 64/19911, art. 67, fără însă a fi
definită din punct de vedere juridic. În urma apariţiei Legii nr. 203/20022 prin care s-a
modificat, completat, renumerotat şi s-a dispus republicarea Legii nr. 64/1991, acest
articol nu a fost modificat sau completat, însă, în urma republicării Legii nr. 64/1995, a
devenit art. 72 în cadrul acesteia3.

Anterior intrării în vigoare a Legii nr. 64/1991, o instituţie apropiată, respectiv
inovaţia, era reglementată de Legea nr. 62/19744. Actualmente, "inovarea" este o noţiune
vehiculată de legiuitor doar în ce priveşte strategia naţională de dezvoltare a cercetării în
O.G. nr. 57/20025 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică.
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2. Cu privire la întelesul noţiunilor de “invenţie” şi “realizare tehnică”. Art. 2
al Legii nr. 64/1991 republicată nu defineşte şi termenii de “invenţie”, respectiv de
“realizare tehnică”. Art. 10 din Legea nr. 62/1974 privind invenţiile şi inovaţiile, legea
care a reglementat anterior apariţiei Legii nr. 64/1991 acest domeniu, defineşte:
„Constituie invenţie, în înţelesul prezentei legi, creaţia ştiinţifică sau tehnică, care
prezintă noutate şi progres faţă de stadiul cunoscut al tehnicii mondiale, care nu a mai
fost brevetată sau făcută publică în ţară sau străinătate, reprezintă o soluţie tehnică şi
poate fi aplicată pentru rezolvarea unor probleme din economie, ştiinţă, ocrotirea
sănătăţii, apărarea naţională sau în orice alt domeniu al vieţii economice şi sociale”.

Termenul de “invenţie”, în accepţiune comună, reprezintă “o realizare tehnică
nouă din orice domeniu de activitate care reprezintă un progres faţă de realizarea
anterioară” (conform DEX). Invenţia nu trebuie să fie atestată printr-un brevet, pentru a fi
considerată ca atare.

Putem accepta o definiţie a termenului de invenţie ca fiind “o idee care permite
soluţionarea practică a unei anumite probleme dintr-un domeniu al tehnologiei”6. Ideea
trebuie să aibă caracter de noutate la nivel mondial şi să fie utilă7. Aflându-ne într-un
domeniu tehnic, evident, ne referim la “invenţie” ca la o “realizare tehnică nouă” la nivel
mondial.

Deosebirea dintre “invenţie”, astfel cum este definită anterior şi “realizarea
tehnică, care este nouă la nivelul unei unităţi”, la care se referă art. 72 din Legea nr.
64/91/R, este referirea la teritoriul pentru care realizarea tehnică este nouă: pentru
“invenţie”, în concepţia unanim acceptată, acest teritoriu este întreaga lume, pe când, cel
de-al doilea termen se referă expres la “unitatea” care o exploatează. Altfel spus, o
“realizare tehnică nouă la nivelul unei unităţi” este “invenţie” dacă la nivelul întregii lumi
nu există o altă realizare similară care să fi fost protejată anterior printr-un brevet de
invenţie. Oricum, în sensul larg, “realizarea tehnică nouă la nivelul unităţii” este o
“invenţie” pentru acea unitate. Acesta este şi motivul pentru care legea protejează autorii
unor astfel de “realizări tehnice noi” la nivelul unităţilor.

Pentru acordarea brevetului de invenţie, pentru recunoaşterea calităţii de
inventator la nivelul întregii lumi, trebuie îndeplinite o serie de proceduri prevăzute de
lege (proceduri conforme cu dispoziţiile Convenţiei pentru protecţia proprietăţii
industriale din 20 martie 1883, Paris)8. Aceste proceduri pot dura mai mulţi ani, fiind
nevoie ca O.S.I.M. să verifice anterioritatea înregistrării acesteia în întreaga lume.

La nivelul unităţii, “realizarea tehnică nouă” este extrem de uşor de identificat şi
verificat, fiind la fel de uşor să se stabilească cine sunt autorii acesteia. La această scară,
“realizării tehnice noi” i se poate asimila noţiunea de inovaţie9, astfel cum aceasta era
înţeleasă de art. 65 din Legea nr. 62/1974, actualmente abrogată prin Legea nr. 64/1991:
”Constituie inovaţie realizarea tehnică care prezintă noutate pe plan naţional, progres şi

6 A se vedea World Intellectual Property Organization/Organizaţia Mondială a Proprietăţii Intelectuale -
Introducere în Proprietatea Intelectuală, ed. Rosetti, Bucureşti, 2001, p. 20.

7 A se vedea pentru dezvoltări şi Nicolae Puşcaş - Invenţiile salariaţilor, ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2002, p.
154 şi urm.

8 Convenţie de la Paris pentru protecţia proprietăţii industriale din 20 martie 1883 din 20/03/1883, publicată
în Buletinul Oficial nr. 1 din 06/01/1969, revizuită la Bruxelles la 14 decembrie 1900, la Washington la 2 iunie 1911, la
Haga la 6 noiembrie 1925, la Londra la 2 iunie 1934, la Lisabona la 31 octombrie 1958 şi la Stockholm la 14 iulie
1967, ratificată prin decret nr. 1177/1968 din 28/12/1968, publicat în Buletinul Oficial nr. 1 din 06/01/1969.

9 În acelaşi sens, a se vedea Viorel Roş - Dreptul Proprietăţii Intelectuale, ed. Global Lex, Bucureşti, 2001,
p. 328.



avantaje economice ori sociale, rezolvă o problemă în industrie sau în orice domeniu al
economiei, ştiinţei, culturii, ocrotirii sănătăţii şi apărării ţării sau în orice alt domeniu al
vieţii economico-sociale şi nu a mai fost aplicată pe teritoriul Republicii Socialiste
România.” Prin aceeaşi lege inovatorilor li se recunoşteau anumite drepturi, inclusiv
băneşti, astfel cum prin Legea nr. 64/1991 republicată li se recunoaşte şi autorilor
realizărilor tehnice noi la nivelul unităţii. Neîndoielnic putem asimila, deci, „realizarea
tehnică nouă şi utilă la nivelul unităţii” conceptului de inovaţie.

În concluzie, brevetul de invenţie este necesar doar pentru ca “invenţia” să
primească o recunoaştere opozabilă tuturor. Însă, nu este brevetul cel care naşte
caracteristicile invenţiei, aceasta existând ca atare de la momentul descrierii sale de către
inventator, astfel cum a fost adusă la cunoştinţă publică. Pe de altă parte, o invenţie, în
sensul restrâns al cuvântului este întotdeauna “o realizare tehnică nouă la nivelul
unităţii”, şi, mai mult, pentru a fi recunoscută ca “invenţie” pretutindeni, invenţia trebuie
să fie, în primul rând, “o realizare tehnică nouă la nivelul unităţii”.

3. Natura juridică a drepturilor şi obligaţiilor izvorâte din aplicarea
realizării tehnice noi la nivelul unităţii. Art. 72 din Legea nr. 64/1991 republicată,
instituie în sarcina unităţii atestarea calităţii de autor, încheierea unui contract şi plata
drepturilor băneşti cuvenite.

Dreptul de proprietate industrială este definit de doctrină ca un drept real special
având ca obiect un bun incorporal - o creaţie nouă cu aplicabilitate industrială10.

Practica juridică românească ezită între atribuirea unei naturi civile sau
comerciale a contractului încheiat între autor şi unitatea beneficiară.

Astfel, Tribunalul Timiş, prin sentinţa civilă nr. 329/PI/1998, irevocabilă,
hotărăşte în sensul obligării S.C. AUTOMOBILE DACIA S.A. COLIBAŞI să încheie
contractul privind acordarea drepturilor băneşti autorului S.I.R. pentru realizarea tehnică
nouă aplicată de unitate11, în rejudecare după casare de către C.S.J., în cadrul secţiei
civile şi atestând astfel natura juridică civilă a dreptului. În acelaşi sens, extrem de bine
argumentat, se exprimă C.S.J. prin decizia nr. 1596/16.04.200312.

Fără a fi, însă, consecventă, Î.C.C.J. a statuat în mai multe cazuri natura
comercială a litigiilor având ca obiect drepturi de proprietate industrială, nu numai prin
judecarea recursurilor formulate în respectivele dosare de către secţia comercială a Înaltei
Curţi13, dar şi prin casarea unor decizii şi retrimiterea cauzelor spre rejudecare secţiilor
comerciale a Tribunalelor sau Curţilor de Apel14.

În sfârşit, având în vedere contrarietatea opiniilor exprimate în practică, C.S.J. a
pronunţat o hotărâre pentru a împăca ambele opinii. Astfel, se reţine în cauza având ca
obiect anularea înregistrării unei mărci la O.S.I.M. că legalitatea judecăţii nu este
influenţată de faptul că hotărârea a fost pronunţată de secţia civilă sau comercială a
instanţei, „neputându-se reţine o încălcare a competenţei în cazul soluţionării unui litigiu
comercial de către secţia civilă a tribunalului sau curţii de apel”15.

10 Nicolae Puşcaş, op. cit., p. 37.
11 S. civ. nr. 329/PI/21.04.1998 a Tribunalului Timiş, irevocabilă prin decizia 562/2004 a C.S.J., nepublicată.
12 Dec. civ. nr. 1596/16.04.2003 a C.S.J., publicată pe site-ul www.iccj.ro.
13 Dec. com. nr. 1288/1996 a C.S.J., publicată prin Indaco Lege 4.
14 Dec. civ. nr. 5438/16.12.2003 a Î.C.C.J., publicată pe site-ul www.iccj.ro.
15 Dec. civ. nr. 2357/2003 a C.S.J., publicată pe site-ul www.iccj.ro.



Doctrina stabileşte natura civilă a drepturilor de proprietate industrială16. De
altfel, însăşi Legea nr. 64/1991 republicată, în art. 72 alin. 3, face trimitere în ce priveşte
stabilirea despăgubirilor la dreptul comun. Or, acesta nu poate fi decât dreptul civil.

Pe de altă parte, în cele mai multe dintre cazuri, între autor şi unitate există
raporturi de muncă. Raportat la dispoziţiile art. 5 care are în vedere autorul salariat,
contractul prevăzut de art. 72 este cel mai probabil un act adiţional la contractul de
muncă. Art. 155 din Codul muncii prevede că salariul cuprinde şi „alte adaosuri”. Or, este
evident că recompensa bănească se încadrează la acest punct.

Art. 3 din Codul comercial nu cuprinde între faptele de comerţ şi activităţile de
proprietate industrială. Deşi, art. 56 stabileşte că, dacă un act este comercial pentru una
din părţi, se va aplica legea comercială şi necomerciantului, considerăm că nu poate fi
aplicat în ce priveşte proprietatea industrială. Astfel, fără putinţă de tăgadă,
inovaţia/realizare tehnică, precum şi invenţia brevetată fac parte din fondul de comerţ al
societăţii comerciale. Nu se poate afirma, însă, că în ce priveşte activitatea de proprietate
industrială ne aflăm în cadrul materiei comerciale. Natura acesteia trebuie să aibă în
vedere, cel puţin în relaţia autor - unitate, persoana autorului, tot astfel cum dreptul
muncii are ca subiect principal persoana angajatului, iar nu angajatorul.

4. Concluzii. Pentru motivele anterior expuse, considerăm, de lege ferenda, că se
impune asimilarea procedurilor din dreptul proprietăţii industriale cu cele din dreptul
muncii. Este echitabil pentru autorul salariat să uzeze de drepturile conferite de calitatea
de salariat pentru a-şi prezerva drepturile de proprietate industrială instituite de lege. Cu
titlu de exemplu, învederăm doar imposibilitatea de control al aplicării realizării tehnice,
respectiv al beneficiilor economice realizate în urma aplicării, după momentul finalizării
acesteia, unitatea putând uza oricând de dreptul de a invoca secretul de serviciu.

În fine, faţă de schematica legiferare a realizării tehnice noi la nivelul unităţii,
care este o noţiune care nu coincide cu inovaţia şi, în consecinţă, nu poate ultraactiva nici
măcar în acest sens Legea nr. 62/1974, abrogată, se impune completarea Legii nr.
64/1991 cu un capitol dedicat acesteia, urmându-se a se avea în vedere şi eventualele
proceduri ce trebuie urmate pentru obţinerea calităţii de autor şi, respectiv, pentru
încheierea contractului privind drepturile băneşti.

16 Gabriel Boroi - Drept civil. Partea generală. Persoanele, ed. AllBeck, Bucureşti 2001, p. 5; Ernest Lupan -
Drept civil. Partea generală, ed. Argonaut, Cluj - Napoca, 1997, p. 21.


