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Ref.: Petiția nr. 1155/2012, adresată de A. S., de cetățenie elenă, privind monitorizarea 
site-urilor internet și protecția drepturilor de proprietate intelectuală

1. Rezumatul petiției

Petiționarul își exprimă îngrijorarea cu privire la site-ul MathsLinks care aparține unui 
cetățean român și care conține probleme de matematică. Petiționarul menționează faptul că, în 
majoritatea cazurilor, sursa nu este indicată. Subliniind faptul că, în general, drepturile de 
proprietate intelectuală sunt protejate prin lege împotriva reținerii sau a reproducerii 
neautorizate, petiționarul solicită ca site-ul în cauză să fie supus unei verificări și să trebuiască 
să indice sursa pentru fiecare problemă de matematică publicată (publicația periodică, 
volumul, data și autorul). Problemele de matematică sunt proprietatea autorilor acestora și a 
publicațiilor periodice care le publică sub un anumit număr ISSN. Petiționarul solicită 
verificarea site-ului în cauză pentru a se stabili dacă acesta respectă cerința respectivă.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 11 ianuarie 2013. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 27 martie 2013

Observațiile Comisiei 
Metodele de operare și conceptele matematice ca atare nu sunt protejate de drepturile de 
autor. Cu toate acestea, o descriere originală a acestor metode și concepte ar putea beneficia 
de protecție prin drepturi de autor, cu condiția ca exprimarea în cauză să fie suficient de 
originală. În cazul de față, pe baza informațiilor furnizate Comisiei, nu este posibil să se 
stabilească dacă problemele de matematică respective ar putea fi protejate prin drepturi de 
autor. De fapt, autoritățile române sunt cele care ar trebui să analizeze această chestiune, 
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precum și orice reclamație privind o încălcare a drepturilor de proprietate intelectuală sau a 
altor reglementări. În plus, Comisia nu are competența de a verifica dacă informațiile de pe un 
site național încalcă dreptul național sau de a lua măsuri pentru a pune capăt unei posibile 
încălcări a legislației.

Concluzii
Având în vedere informațiile de care dispune Comisia, nu este posibil să se stabilească dacă 
problemele de matematică în cauză ar putea fi protejate prin drepturi de autor. Comisia ar dori 
să transmită Comisiei pentru petiții că cel mai bine ar fi ca petiționarul să contacteze Oficiul 
Român pentru Drepturile de Autor („O.R.D.A.”) la următoarea adresă de email: 
office@orda.gov.ro pentru ca acesta să analizeze solicitarea sa.


