
 
 
 

Conferința de proprietate intelectuală – ediția a VI-a, 2022 
 

Regimuri juridice de interes public în 
dreptul proprietății intelectuale  
 
11 noiembrie 2022, ora 9.00 
 
Sala de conferințe, Facultatea de Drept - Timișoara  

 
 
Conferința de proprietate intelectuală reprezintă singura manifestare științifică organizată 
anual în România dedicată dreptului proprietății intelectuale, iar la această ediție își 
propune să discute problemele complexe și actuale privind prerogativele, formele, 
modalitățile, regimurile și orice alte aplicații ale ordinii și interesului public din sfera 
proprietății intelectuale, analizată prin prisma instituțiilor dreptului civil. Conferința este un 
prilej de informare al specialiștilor practicieni din domeniul proprietății intelectuale, 
subiectele în discuție abordând relația dintre interesul public și interesul privat în 
recunoașterea și protejarea proprietății intelectuale, raportat la specificul utilizării 
neprivative a creațiilor intelectuale.  
 
În acest an, conferința face parte din seria de evenimente Facultatea de Drept din Timișoara 
– 30 de ani, ocazionată de aniversarea a 30 de ani de existență a Facultății de Drept din 
cadrul Universității de Vest din Timișoara.  
 
08.30 – 09.00  Înregistrarea participanților 
 
09.00 – 09.15  Remarci introductive 
 
09.15 – 10.55  Panel I  

 
Moderator: prof. univ. dr. Răzvan Dincă  

 
Alin Speriusi-Vlad, conf. univ. dr. - Facultatea de Drept, Universitatea 
de Vest din Timișoara, Interesul (ne)protejării ideilor 
 

 



 
Joszef Kocsis, lector univ. dr. - Facultatea de Drept a Universității 
Babeș-Bolyai, Despre unele interferențe ale dreptului de autor cu 
interesul public 

 
Edmond Gabriel Olteanu, prof. univ. dr. - Facultatea de Drept, 
Universitatea din Craiova, Proprietatea intelectuală și patrimoniul 
cultural imaterial 

 
Ioana Celina Pașca, lect. univ. dr. - Facultatea de Drept, Universitatea 
de Vest din Timișoara, Interesul public in sancționarea faptelor care 
aduc atingere dreptului de autor 

 
11.05 – 11.50  Keynote Speaker  
   

Alexandre Zollinger, maître de conférences HDR en droit privé, 
Codirecteur du Magistère et du Master en droit des technologies de 
l’information et de la communication - Faculté de Droit et des Sciences 
Sociales, Université de Poitiers, L’étendue de la protection des œuvres 
de l’esprit d’intérêt général en droit d’auteur     

 
12.35 – 14.40  Panel II  
 

Moderator: lect. univ. dr. Joszef Kocsis  
 
Adrian Circa, conf. univ. dr. - Facultatea de Drept, universitatea 
„Lucian Blaga” din Sibiu, Domeniul public al proprietății intelectuale 
 
Lucian Bercea, prof. univ. dr. - Facultatea de Drept, Universitatea de 
Vest din Timișoara, În numele banilor: stablecoins și valoarea 
economică autoatribuită 
 
Cristian Clipa, conf. univ. dr. - Facultatea de Drept, Universitatea de 
Vest din Timișoara, Crown copyright sau despre regimul juridic al 
creației intelectuale a agenților administrației publice 
 
Violeta Stratan, lect. univ. dr. - Facultatea de Drept, Universitatea de 
Vest din Timișoara, – Plain packaging - efectul dominoului 
 
Nicoleta Rodica Dominte, conf. univ. dr. – Facultatea de Drept, 
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Terroir în Ţara 
Denumirilor de Origine 



 
 
14.55 – 17.00  Panel III  
 

Moderator: conf. univ. dr. Alin Speriusi-Vlad  
 

Răzvan Dincă, prof. univ. dr. Cristian Cealera, drd. - Facultatea de 
Drept, Universitatea din București, Rolul interesului public în definirea 
noțiunii juridice de plagiat 

 
Radu Odangiu, drd. – Facultatea de Drept, Universitatea de Vest din 
Timișoara, Câteva considerente privind protecția proprietății 
intelectuale în achizițiile publice 
 
Flaminia Stârc-Meclejan, conf. univ. dr. - Facultatea de Drept a 
Universității de Vest din Timișoara, Ordinea publică și bunele moravuri 
în ,,lumea nouă" a mărcilor 
 
Lucian Poenaru, dr. – Facultatea de Drept, Universitatea din București, 
Determinarea interesului public în dreptul mărcilor prin raportare la 
așteptările consumatorilor 

 
Carina Vermeșan, drd. - Facultatea de Drept, Universitatea din 
București, Limite impuse de interesul public drepturilor de autor 
asupra software-ului. Exigențele interoperabilității 
 



 
 
 

 


