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 L’auteur, pour prouver la violation du droit à l’intégrité de l’œuvre, doit prouver 
le traitement mutilant ou déformant, l’inexistence de son consentement et, lorsqu’il ne 
s’agit pas d’une atteinte physique, doit faire la preuve du préjudice apporté à sa 
réputation. Avec le consentement de l’auteur et en vertu du contrat, on peut réaliser, par la 
transformation de l’œuvre originale, des œuvres dérivées : l’adaptation d’un scénario pour 
un film, pour être mis en scène, la transformation des œuvres littéraires pour les transposer 
de manière audio-visuelle, l’adaptation des œuvres musicales, etc. L’adaptation doit 
respecter l’esprit de l’œuvre et l’auteur doit, en vertu de son droit moral, suivre la modalité 
dont l’œuvre est transformée. 

1. No iune. Dreptul de a pretinde respectarea integrit ii operei este un atribut moral 
al dreptului de autor care permite autorului s  se opun  atingerilor aduse operei sale de 
c tre orice persoan , inclusiv cei care dobândesc drepturi asupra operei. Argumentele care 
sus in existen a acestui drept moral in în primul rând de faptul c  autorul a încorporat în 
oper  elemente ale personalit ii sale, care astfel vor fi protejate împotriva oric rei
distorsion ri sau mutil ri, mai ales dac  autorul are un anumit grad de responsabilitate fa
de oper i în al doilea rând de dorin a de a proteja reputa ia autorului. În con inutul 
dreptului la integritatea operei intr : a) dreptul autorului de solicita interzicerea oric rui act 
care ar aduce atingeri fizice operei, b) dreptul autorului de a interzice orice "atingere" a 
operei care ar afecta reputa ia autorului. 
 Pentru a vorbi de înc lcarea dreptului la integritatea operei autorul trebuie s
dovedeasc : tratamentul mutilator sau deformator, inexisten a consim mântului autorului, 
iar atunci când nu e vorba de o atingere fizic  s  fac  dovada prejudiciului adus reputa iei 
sale. Prin tratament se în elege orice ad ugare, tergere, alterare sau adaptare a operei, 
rezultat al contactului cu structura intern  a operei. Sunt interzise deci orice modific ri
fizice ale operei care chiar dac  nu afecteaz  valoarea operei, aduce atingeri caracterului 
personal al operei. 

În condi iile art. 11 alin. 2 legii nr. 8/1996, men ionat mai sus, exerci iul dreptului 
de a pretinde respectarea integrit ii operei se transmite prin mo tenire pe durat  nelimitat
i potrivit art. 90 al Legii nr. 8/1996 poate fi exercitat i de persoana reprezentat  într-un 

portret sau de destinatarul unei coresponden e.

2. Exemple de înc lcare a dreptului la integritatea operei. Din motive ce in de 
organizarea politico-social  problemele ridicate în jurispruden a comparat  au fost mai 
numeroase decât cele din rile aflate în fostul spa iu socialist. De aceea ele au fost 
prezentate începând cu primele lucr ri române ti ap rute dup  19891. Vom apela i noi la 

* Autorii sunt cadre didactice la Facultatea de Drept i tiin e Administrative a Universit ii din 
Craiova
1 Yolanda Eminescu, Dreptul de autor, Editura Lumina Lex, Bucure ti, 1994, p. 140 i urm. 
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astfel de exemple deoarece reglement rile în materia dreptului la integritatea operei sunt 
acelea i în marile sisteme de drept.  
 O privire retrospectiv  în jurispruden a francez  ne permite s  men ion m
urm toarele exemple de înc lcare a dreptului la integritatea operei: a) utilizarea melodiei 
compozitorului Léo Ferré în mod denaturat într-un film2; b) demolarea unei fântâni 
monumentale, amplasat  în holul unui centru comercial deoarece crea riscuri pentru 
cump r tori3; c) publicarea unei opere eliminând anumite pagini; d) retu area unei 
fotografii, reprezentând un manechin gol, prin aplicarea unor bancnote; e) ad ugarea unei 
prefa e într-o carte sau a muzicii într-un film mut; f) executarea de proast  calitate a 
lucr rilor de reproducere a unei fotografii; g) ini iativa intempestiv  a balerinei de a 
introduce un pas de dans f r  acordul coregrafului4.

Au fost apreciate ca fiind atingeri ale spiritului operei: prezentarea personajului 
Tintin în alte situa ii decât cele cunoscute, modificându-se astfel imaginea tradi ional 5;
utilizarea unei opere muzicale într-un film publicitar6; realizarea unei fotografii digitale a 
Giocondei, în care aceasta are o expresie fundamental diferit 7; punerea în scen  astfel încât 
se schimb  percep ia de c tre public a adev ratului spirit al operei; regia i libretul operetei 
"V duva vesel " de la "Theâtre de la Monnaie" au f cut din opera respectiv  o oper
complet diferit  de aceea pe care au realizat-o autorii ei i cu totul diferit  de spiritul ei de 
comedia "L'attaché d'ambassade"8.

Problema comportamentului fa  de oper , care aduce atingeri reputa iei i onoarei 
autorului, este nesolu ionat  unitar, datorit  inexisten ei criteriilor obiective de apreciere 
pentru judec tori. Un bun exemplu9 este cel în care   sculptorul Michael Snow a apreciat c
nu a fost respectat dreptul s u la integritatea operei, fiind atins  reputa ia sa. Opera sa 
denumit  "Flight-Stop" a fost vândut  unui centru comercial din Toronto, The Eaton 
Centre. În perioada s rb torilor de Cr ciun în jurul sculpturii sale au fost a ezate 
decora iuni specifice, M. Snow  sus inând c  astfel opera ar ta ridicol. Ambele p r i au adus 
exper i care s  le sus in  interesele. Curtea a decis în favoarea autorului operei, concluzia 
fiind c  atunci când e vorba de reputa ie i onoare  acesta e singurul care poate aprecia. 

În aceea i ordine de idei, autorul poate aprecia i faptul dac  reputa ia sa a fost 
afectat  prin expunerea operei în alt spa iu decât pentru cel care i-a dat acordul. Ini iativa 
organizatorilor de a expune pictura mural  (Minéraline) a  lui Daniel Walravens într-o 

2 Decizie din 1963 a Cur ii de Apel Paris men ionat  de Yolanda Eminescu, Dreptul de autor, Lumina 
Lex, Bucure ti, 1997, p. 143 
3 Decizie din 1975 a Cur ii de Apel din Paris men ionat  de Yolanda Eminescu, op.cit. 1974, p. 144 
4 Ultimele cinci exemple sunt solu ii ale unor instan e franceze diferite men ionate de M. Cornu, I. de 
Lamberterie, P. Sirinelli, C. Wallaert, Dictionnaire comparé du droit de auteur et du copyright, CNRS 
Editions, Paris, 2003p. 64 
5 Exemplu men ionat M. Cornu, I. de Lamberterie, P. Sirinelli, C. Wallaert, op. cit. p. 65 
6 N. Walravens, L'œuvre d'art en droit d'auteur, Ed. Economica, Paris, 2005 
p. 347; Este men ionat cazul lui  Niki de Saint-Phalle care a descoperit în 1989 melodia sa "Nana" 
într-un clip publicitar la ig ri. 
7 Idem 
8 Decizie din 1965 a Cur ii de Apel din Bruxelles men ionat  de Yolanda Eminescu, op.cit. 1974, p. 
143. Instan a a re inut c  "ansamblul spectacolului devine un fel de dram  care înseamn  critica unei 
societ i frivole, vesele, care tr ia în ignoran a claselor mai pu in favorizate i care era nep s toare la 
apropierea evenimentelor tragice ale primului r zboi mondial". 
9 A se vedea L. Bently, B. Sherman, Intellectual property Law, Oxford University Press, Oxford, 
2002
p. 247 
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expozi ie temporar , de i fusese creat  pentru expozi ia de la Trévarez este apreciat 10 ca 
fiind o înc lcare a dreptului moral la integritatea spiritului operei. Exercitarea dreptului 
analizat în acest mod vine uneori în contradic ie cu un alt drept, precum cel de proprietate. 
În acest sens, s-a re inut de exemplu c  proprietarul unei statui nu încalc  dreptul la 
integritate dac  o mut  de pe pozi ia ini ial  pentru care a fost creat . Într-o opinie11 pe care 
o agre m, se arat  c  operele create pentru a fi expuse într-un spa iu prestabilit trebuie 
men inute în acel spa iu datorit  importan ei artistice a spa iului de expunere a operei. 
 Tehnica modern  ridic  probleme i în materia dreptului moral la integritatea 
operei. S-a apreciat de exemplu c  dreptul la integritate este înc lcat atunci când imaginile 
realizate de un autor sunt introduse într-un joc video u or retu ate12.

Înregistrarea pe CD, DVD, sau transformarea în format MP3 aduce, în chip 
natural, modific ri operelor muzicale. Chiar i imaginea poate fi afectat  odat  cu 
digitizarea. Într-o astfel de situa ie s-a aflat M.C. Solaar care a reclamat înc lcarea dreptului 
la integritatea operei prin transformarea a dou  dintre cântecele sale în sonerii pentru 
telefon. Curtea de Apel din Paris re inea în 2005 c  "sub form  de sonerii telefonice se 
realizeaz  o amputare semnificativ " a operei muzicale, aducându-se atingere dreptului la 
integritatea operei13.

3. Excep ii de la principiul respect rii integrit ii operei. Potrivit art. 35 i 76 
ale Legii nr. 8/1996 sunt permise transform ri ale operei, f r  consim mântul autorului 
dac : 1. e o transformare privat , care nu este destinat i nu este pus  la dispozi ia 
publicului; 2. rezultatul transform rii este o parodie sau o caricatur , f r  a se crea 
confuzie cu opera original i autorul acesteia; 3. transformarea este impus  de scopul 
utiliz rii permise de autor; 4. transformarea este o prezentare sintetic  în scop didactic,
men ionându-se autorul; 5. are loc corectarea erorilor  unui program pentru calculator. 
 Cu consim mântul autorului i în temeiul contractului, se pot realiza prin 
transformarea operei originale, opere derivate: adaptarea unui scenariu de film pentru a fi 
pus în scen , transformarea operelor literare pentru a fi transpuse audio-vizual, adaptarea 
operelor muzicale etc.... De i sunt rezultatul "transform rii" unei alte opere traducerile sunt 
protejate ca opere originale având în vedere efortul intelectual creator al traduc torului, care 
are îns  obliga ia de a respecta sensul ini ial al expresiilor. 
 Situa ia operelor derivate nu este întotdeauna foarte limpede. Am dat deja 
exemplul libretului i regiei operetei "V duva vesel ". În alte situa ii autorii sau 
mo tenitorii au cerut retragerea numelui de pe genericele filmelor ca urmare a adapt rilor 
denaturate. Este cazul mo tenitorilor autorului (Bernanos) dialogurilor filmului "Dialogues 
des carmélites" i al lui Raphaëlle Billetdoux pentru adaptarea romanului "Mes nuits sont 
plus belles que vos jour"14. În primul caz s-a apreciat c  autorul dialogurilor a respectat 
întocmai traducerea nuvelei originale i în consecin  a respins solicitarea. În al doilea caz 
autoarea fiind în via  a solicitat retragerea apreciind c  adaptarea romanului s u, realizat
de A. Zulawski, nu o reprezint  în nici un fel, astfel c  numele autoarei romanului nu a mai 
ap rut pe generic. 

10 N. Walravens, op.cit., p. 345 
11 Ibidem, p. 344 
12  C.Féral-Schuhl, Féral-Schuhl, C., Cyberdroit, Le droit r l'épreuve de l'Internet, Ed. Dalloz, 2006 p. 
285
13  Idem, p. 286 
14 Pentru ambele exmple a se vedea F. Pollaud-Dulian. op.cit., p. 448-449 
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 Dovad  a faptului c  dreptul moral la nume se conserv  cât timp opera este în 
mintea publicului o reprezint  reac ia mo tenitorilor lui Victor Hugo la o adaptare a "Notre 
dame de Paris". În 1996 Studiourile Disney au realizat o adaptare pentru desene animate a 
operei men ionate f r  a men iona numele scriitorului. Mo tenitorii au reac ionat public atât 
cu privire la men ionare numelui cât i cu privire la schimbarea caracterului unor 
personaje15.

Pân  la ajunge la rezultatul final, punerea în scen  de exemplu, o oper  trece prin 
mai multe transform ri: traducere, adaptare, regizare. Toate acestea pot s  îi afecteze cum 
am v zut, spiritul pe care autorul l-a încorporat în ea. Pentru coeren a întregului sistem de 
protec ie a dreptului de autor trebuie ca prin contractul de adaptare s  nu aib  loc o 
renun are la dreptul la integritatea operei. Adaptarea trebuie s  respecte spiritul operei, iar 
autorul acesteia trebuie, în virtutea dreptului s u moral s  urm reasc  modul în care opera 
sa este transformat .

4. Dreptul la integritate i alte drepturi asupra operei 
Exist , pe lâng  transform rile de mai sus, situa ii în care dreptul la integritatea 

operei vine în contradic ie cu drepturi rezultând din contract sau chiar cu dreptul de 
proprietate.

Una dintre situa ii este cea cesionarului dreptului de a exploata opera, acesta având 
obliga ia de a o reproduce în condi ii tehnice cât mai bune i de a nu interveni asupra ei 
decât excep ional pentru a face corectarea gramatical .
 Dreptul la integritatea operei intr  în conflict cu dreptul de proprietate, al altei 
persoane decât autorul, asupra acesteia. Dispozi ia, ca atribut al dreptului de proprietate, ar 
fi grav restrâns  dac  ar fi interzis total dreptul de a distruge opera de exemplu. Pe de alt
parte se afirm  c  dreptul la integritate "vine s  limiteze usus i abusus"16. Proprietarul are 
dreptul de a dispune de bunurile sale f r  s  încalce drepturile morale ale artistului. În caz 
de litigiu trebuie g sit echilibrul între cele dou  drepturi absolute.  
 Mutilarea operei sau transformarea acesteia de c tre proprietar nu poate avea loc 
f r  consim mântul autorului deoarece ar contraveni principiului enun at de Conven ia de 
la Berna în art. 6 bis. Regula e înt rit  pe lâng  art. 10 lit. d al Legii nr. 8/1996 (care nu 
con ine excep ii) i de alte dispozi ii ale legii române: 
- proprietarul sau posesorul e obligat s  pun  opera la dispozi ia autorului, atunci când 
aceasta este în interesul exercit rii dreptului de autor, dac  autorul respect i urm toarele 
condi ii: prezentarea unei garan ii suficiente pentru securitatea operei, asigurarea la 
valoarea pie ei i plata unei remunera ii (art. 22 al Legii nr. 8/1996); 
- persoana fizic  sau juridic  organizatoare a unei expozi ii r spunde pentru integritatea 
operei (art. 82 al Legii nr. 8/1996). 
 În mod excep ional, atunci când este vorba de distrugerea originalului operei, legea 
român  permite proprietarului s  fac  acest lucru în urm toarele condi ii:
- s  ofere autorului înainte de distrugere suma de bani care s  acopere costurile materialului 
utilizat la realizarea operei; 
- dac  nu e posibil  returnarea originalului, s  permit  autorului realizarea unei copii 
corespunz toare. Dac  e cazul unei construc ii arhitecturale, autorul are dreptul s  fac
fotografii i de a cere restituirea proiectelor. 

15 A se vedea extrasul din scrisoarea mo tenitorilor (publicat  în Libération , 20.03.1997) în Frédéric 
Pollaud-Dulian, Le droit d'auteur, Editura Economica, Paris, 2005, p. 451 
16 H. Desbois, Le droit d'auteur en France, Dalloz, Paris, 1987p. 459 
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