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Advertising needs strong regulations for fair practices. Fair supposes 
protection for the buyers / users of products and services and equality of 
chances for economic competitors. Different kinds of instruments, legal and 
para-legal (conceived and respected by the different actors advertising 
mobilizes), are helpful for reaching these goals. Things become much more 
difficult to tame when expression and contents of advertisements and 
commercials are concerned. It is often very hard to differentiate between clear 
imitation and mere coincidence. 
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 Ca orice câmp al practicii umane, publicitatea este supusă unei serii de reglementări – 

legale, deontologice – menite să asigure corectitudinea activităţilor (numeroase şi diverse). 
Aceste reglementări, elaborate de puterea legislativă, de asociaţiile profesionale, de firmele 
producătoare, de agenţiile de publicitate care le apără interesele, de mass medii (care 
difuzează mesajele publicitare), de organizaţiile care protejează cumpărătorii, protejează, pe 
de-o parte, persoanele care achiţizionează şi consumă produsele, pe de altă parte, 
concurenţa economică şi comercială.  

 Mă interesează în primul rând acele practici din câmpul creaţiei publicitare pe care 
cei mai radicali în judecăţi le califică drept furt, iar cei mai relaxaţi în judecăţi drept 
coincidenţă. Dar înainte de a ajunge la aceste practici mi se pare necesar să trec în revistă, 
rapid, practici din componenta de marketing a publicităţii. Structurile de reglementare 
diferă mult de la o ţară la alta; cele americane, complexe, oferă un tablou semnificativ al 
diversităţii de probleme care se pot ivi în practica publicitară. 

 Dintre măsurile de protejare a cumpărătorilor la adoptarea şi respectarea cărora 
Federal Trade Commission, creată în 1914 pentru a supraveghea stabilirea preţurilor, 
denumirea produselor, difuzarea reclamelor etc., a jucat şi joacă un rol determinant sunt de 
menţionat cele legate de substanţierea publicitară (advertising substantiation), de 
publicitatea corectivă (corrective advertising) şi de publicitatea comparativă (comparative 
advertising).  
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 Din 1971, firmele producătoare trebuie să să probeze printr-o documentaţie bogată 
adevărul afirmaţiilor din mesajele publicitare. De asemenea, să dovedească şi că 
documentaţia respectivă a slujit la pregătirea reclamei. Nu este suficient ca afirmaţiile să fie 
adevărate, trebuie şi ca dovada veridicităţii lor să existe înainte de realizarea mesajului 
publicitar. Substanţierea publicitară încearcă să determine producătorii să nu facă în 
reclame afirmaţii nefondate (1).  

 Procesul deschis de FTC lui Campbell Soup mai are încă ecouri. În câteva reclame 
pentru supă de legume, ingredientele solide pluteau la suprafaţa lichidului: bucăţile de 
marmură din boluri le scoteau „la vedere”. FTC a acuzat firma că transmite falsa impresie 
că supa ar avea mai multe legume decât conţine; Campbell Soup a replicat că fără bucăţile 
de marmură destinatarii reclamelor pot crede că supa ar avea mai puţine legume decât 
conţine; FTC a cerut atunci ca respectivele ingrediente să apară într-o lingură sau să fie 
prezentate ca pe cale de a fi turnate în farfurie! (2)  

 Publicitatea corectivă este impusă acelor producători care în reclame anterioare au 
făcut afirmaţii false. În 1975, Warner-Lambert Company a afirmat despre Listerine, apă de 
gură, că previne sau uşurează răcelile şi durerile în gât. Cum afirmaţiile n-au fost probate, 
Warner-Lambert Company a fost silită să desfăşoare o campanie corectivă de circa 10 
milioane de dolari a cărei idee era: „Contrar publicităţii anterioare, Listerine nu previne 
răcelile şi durerile în gât şi nu le uşurează.” Compania a contestat faptul că FTC îi cerea să 
cheltuiască bani în chip dezavantajos pentru ea; a pierdut, dar judecătorul a permis 
eliminarea secvenţei „contrar publicităţii anterioare”, astfel încât acţiunea companiei a părut 
voluntară, benevolă (3).   

 Publicitatea comparativă este admisă numai în Statele Unite (în alte ţări, inclusiv 
România, produsul recomandat este pus faţă în faţă cu un „produs obişnuit”; sunt ţări în 
care este interzisă chiar şi această formă de comparaţie). Sunt faimoase confruntările 
publicitare dintre Coca-Cola şi Pepsi-Cola; de asemenea, cele dintre Hertz şi Avis, firme de 
închiriat automobile. Deşi destui arată că această formă de publicitate ar fi lipsită de 
eficacitate, că ar reprezenta doar o gratuită aducere în atenţie a concurenţei, FTC a 
recomandat-o în 1979: „compararea mărcilor încurajează îmbunătăţirea produselor, inovaţia 
şi scăderea preţurilor”, „când este făcută limpede şi corect, compararea mărcilor serveşte 
drept sursă de informaţii, ajutând consumatorii să ia decizii de cumpărare” (4). 

 Legislaţia americană protejează şi concurenţa. Legea cea mai importantă în această 
privinţă este Lanham Act, dată în 1946, care protejează mărcile înregistrate. Ea permite 
înscrierea numelor de marcă în două registre, Principal Register şi Supplemental Register, 
şi le acordă anumite drepturi. O dată o marcă înscrisă de posesor în Principal Register, 
nimeni altcineva nu o mai poate folosi fără să fie urmărit legal, chiar dacă nu are cunoştinţă 
de înregistrarea mărcii de către posesor sau nu foloseşte marca cu intenţia de a înşela; pe de 
altă parte, după cinci ani de la înscrierea în Principal Register, marca devine incontestabilă 
(nu o mai poate folosi nici măcar un producător care nu a înscris-o, deşi a lansat-o înaintea 
producătorului care a trecut-o în registru) (5). 

 Unul dintre fenomenele cele mai de temut pentru un posesor de marcă înregistrată 
este pierderea proprietăţii asupra ei. Cea mai spectaculoasă cauză a fenomenului 
susmenţionat este succesul însuşi al mărcii. Când marca înregistrată nu mai indică faptul că 
produsul provine dintr-o sursă specifică, e posibil ca o decizie a curţii să proclame marca 
drept „generică”; din acel moment, drepturile legale exclusive sunt pierdute. În România, 
termenul xerox încă denumeşte orice fotocopie; românescul frigider vine din franţuzescul 
Frigidaire, iniţial nume de marcă sub care se vindeau în Franţa refrigeratoare; Thermos 
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este un nume de marcă sub care se vindeau recipiente în stare să păstreze un lichid la 
temperatura la care a fost turnat în ele. 

 Dincolo de reglementările legale, cele deontologice au un succes considerabil. 
Înfiinţate în 1916 pentru a rezolva plângeri ale consumatorilor americani împotriva unor 
practici publicitare locale, Better Business Bureaus (BBB) sunt asociaţii profesionale care 
caută să combată publicitatea ilegală şi militează pentru standarde superioare în domeniu. 
Cel mai adesea, membrii asociaţiilor profesionale care, din 1971, alcătuiesc National 
Advertising Review Council (NARC) evită confruntările cu FTC, semnalând astfel că 
profesiunea are responsabilitate şi forţă de autoreglare (6). 

 Mulţi producători din diverse categorii de produse au coduri de publicitate proprii, 
menite să dovedească societăţii înalta conştiinţă morală a celor care le elaborează; de pildă, 
industria distileriilor nu permite publicitatea pentru băuturi alcoolice la radio şi televiziune, 
nici prin panouri în zonele în care se află baze militare, nici în presa scrisă având înscrisă pe 
copertă ziua de duminică.  

 Revista „Good Housekeeping” verifică cu toată severitatea produsele pentru care i se 
propun reclame; produsele ale căror reclame sunt acceptate primesc un certificat de calitate 
– Seal of Approval –, pe care îl folosesc apoi pe etichete sau în reclame. Pe această cale, 
revista încearcă în primul rând să-şi ridice credibilitatea (7); iar produsele dobândesc 
prestigiu. 

 În acest context – mult prea sumar schiţat, din păcate – se petrec suficient de multe 
furturi / coincidenţe ca să alarmeze spectatorii. Destui actori publicitari îşi concentrează 
atenţia asupra unor alte modalităţi de a ajunge mai uşor la portofelele cumpărătorilor decât 
cele pe care le-am văzut reglementate.  

 În România (suntem, desigur, după 1990) a făcut vâlvă campania Pregăteşte-te să fii 
bogat pentru Elita. Titlul reclmelor dintr-o campanie publicitară pentru asigurările unei 
bănci din Asia de Sud-Est era Get ready for the good life. Eroul din reclamele româneşti, 
„om obişnuit“, săvârşea acţiuni foarte asemănătoare acţiunilor pe care le săvârşea eroul 
reclamelor pentru asigurări: de pildă, folosea umbrela drept crosă de golf, pe stradă. Furt? 
Industria publicităţii din România a sărit să apere creartivii care produseseră reclamele 
româneşti; în linii mari, se vorbea de o simplă coincidenţă.  

 După o vreme, „Academia Caţavencu“ a semnalat că reclama pentru Kandia al cărei 
titlu era Ciocolată cu dragoste semăna alarmant cu o reclamă franţuzească pentru un produs 
din aceeaşi categorie: fiecare print arăta o femeie ale cărei buze erau „rujate“ cu ciocolată. 

 O reclamă pentru ţigarete Columna cu titlul E-aşa de bună că n-o dai semăna 
tulburător cu diverse reclame pentru Nuit, producător de ciorapi de damă: picioarele unei 
femei ies până la şolduri dintr-o cutie de ţigarete, respectiv, din ambalajul pentru ciorapi.  

 Matiz a avut reclame al căror titlu a fost Micul gigant. Prin anii 1970, Volkswagen a 
recomandat în Franţa modelul 1300 (coccinelle, buburuză, sau, la noi, broscuţa) în reclame 
cu titlul La petite géante. S-au făcut chiar concursuri de înghesuire în automobil a unui 
număr de persoane cât mai mare. 

 Marca de trabucuri Habanos a produs o reclamă cu titlul Even a masterpiece may not 
last forever. Fumul care se ridica în axul vertical al fotografiei producea profilul şoldului şi 
umărului unei femei. Lucky Strike a lansat o reclamă în care fumul şerpuind în jurul axului 
vertical schiţează profilul unui sân.  

 În cazul creaţiei publicitare, legalitatea este uşor asociabilă originalităţii; ceea ce 
presupune că încălcarea legalităţii nu este tocmai uşor de dovedit.  

 Publicitarii s-ar putea apăra arătând că valorile pe care le transmit reclamele sunt 
puţine la număr şi că exprimarea acestor valori nu se poate face în forme nenumărate. Care 
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sunt valorile? Stima celor din jur, excelenţa personală, siguranţa, aventura, erotismul, 
exotismul, demiurgia (demiurgos, meşteşugar; reclame la categorii de produse precum 
televizoare, calculatoare, aparate de fotografiat etc. presupun că omul poate produce orice, 
că nimic nu stă în calea competenţei sale tehnologice) etc. Nu sunt foarte multe. Inventarul 
sărac al valorilor ar putea fi una dintre cauzele asemănărilor între reclame. Cine ar putea 
menţiona vreo reclamă care să propună ca valoare onoarea? Onoarea nu mai este o valoare 
pe care societatea s-o recomande membrilor ei ca importantă; aceştia nu mai râvnesc la ea.  

 Să nu uităm că, pentru a fi vândute, produsele sunt asociate valorilor. De fapt, 
cumpărăm suporturi materiale ale unor valori abstracte. Într-o reclamă pentru Dune, parfum 
de la Dior, o femeie văzută în trompe-l’œil stă pe burtă şi îşi sprijină capul în palme; poziţia 
corpului evocă poziţia faimosului sfinx egiptean. Dar femeia ridică gambele; vălul care le 
acoperă face din ele o înotătoare. Femeia este, deodată, o sirenă. Femeia se află pe malul 
mării; nisipul ne evocă deşertul african, din mare ies sirenele pentru a produce încântare. 
Iată deci mister şi farmec, două calităţi feminine la mare preţ astăzi. 

Reclamele se întorc la aceleaşi şi aceleaşi valori; ritmul în care o fac măreşte riscurile 
furturilor / coincidenţelor între mesaje. Ce să spui nou despre excelenţa personală? Cum să 
spui ceva nou despre excelenţa personală? Destinatarii reclamelor nu par să vrea să asculte 
infinite nuanţări ale chestiunii, le trebuie mesaje simple şi puternice. 

 Cum s-ar putea dovedi şi pedepsi furtul în materie de creaţie publicitară? Sunt uşor 
de găsit elementele în măsură să susţină ideea originalităţii unui mesaj anume. Obsesia 
corpului feminin este generală, dar diferenţa dintre şolduri şi sâni este clară oricui. În faţa 
unor asemenea situaţii în care orice decizie este oricând contestabilă destule firme, mari, 
renunţă să dea în judecată acele firme, mici, care le-au „luat cu împrumut“ ideile, de teamă 
ca efectele negative ale scandalului să nu le afecteze mai mult decât le-ar ajuta efectele 
pozitive ale unei hotărâri judecătoreşti favorabile.  
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