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Nr. 53 din 20 mai 2016 
 
Ref: Solicitarea lansării dialogului în vederea modificării și completării legislație cu privire la royalty  
 
Stimate Dle Ministru, 
 
A.P. „Camera de Comerț Americană din Moldova” (în continuare „AmCham Moldova”) aliniidu-se la 
constrângerile membrilor, dorește să-și exprime convingerea asupra necesității lansării dialogului în 
vederea modificării și completării legislației privind plățile de orice natură primite în calitate de 
recompensă pentru utilizarea ori transmiterea dreptului de utilizare a oricărui drept de autor și/sau a 
drepturilor conexe.  
 
În baza sesizărilor companiilor membre a fost constată aplicarea diferențiată și ne uniformă a normelor cu 
privire la royalty. 
 
Astfel, potrivit art. 14 alin.(3) al Legii nr. 139/2010 privind dreptul de autor și drepturile conexe, În lipsa 
unor prevederi legale sau a unor clauze contractuale contrare, în măsura în care valorificarea operei este 
condiționată de misiunea încredințată autorului de a crea această operă, dreptul patrimonial asupra 
operei de serviciu aparține angajatorului.  

Potrivit alin. (4) al articolului prezentat supra, Cuantumul remunerației de autor pentru fiecare mod de 
valorificare a operei de serviciu se stabilește în contractul încheiat între autor şi angajator. 

Totodată, pct. 4 din Regulamentul privind obiectele de proprietate intelectuală create în cadrul 
exercitării atribuțiilor de serviciu, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1609 din 31.12.2003, statul a 
dezvoltat cadrul subsidiar în vederea dezvoltării raporturilor dintre angajator și salariat, materializat prin 
contract special sau compartiment al contractului individual de muncă, fără a interveni în conținutul 
acestor clauze.  

Astfel legiuitorul lasă dezvoltarea clauzelor cu privire la redevențe sub guvernarea principiului 
consensualității părților implicate în raportul juridic, angajatorului și salariatului. 

În vederea ancorării normelor prezentate supra sub aspect fiscal și de impozitare, legiuitorul în pct. 1) al 
art. 12 din Codul fiscal a definit royalty (redevenţe) ca plăţi de orice natură primite în calitate de 
recompensă pentru utilizarea ori transmiterea dreptului de utilizare a oricărui drept de autor şi/sau a 
drepturilor conexe, inclusiv asupra unei opere literare, artistice sau ştiinţifice, inclusiv filme de cinema şi 
filme sau benzi pentru televiziune sau radiodifuziune, a oricărui brevet de invenţie, marcă comercială, 
design sau model, plan, produs soft, formulă secretă sau proces, pentru utilizarea ori transmiterea 
dreptului de utilizare a informaţiei referitoare la experienţa în domeniul industrial, comercial sau 
ştiinţific. 



 

Respectiv, în cazul în care forma (contract distinct, clauze speciale în Contractul Individual de muncă) 
este respectată și suntem în prezența unui titular a dreptui de autor/conex deținut legal pe un produs, 
orice ingerință sau interpretare duală trebuie exclusă. 

În condițiile în care, autoritățile statului consideră legislația imperfectă, pentru cauzele intentate și ne 
finalizate, trebuie aplicate prevederile art. 11 alin. (1) Cod fiscal, care statuiază, Toate îndoielile apărute 
la aplicarea legislației fiscale se vor interpreta în favoarea contribuabilului, iar pentru interpretarea 
duală de viitor este necesară modificarea actelor normative pentru a nu mai permite reglementarea 
operelor de serviciu prin contract de munca. Or, în condițiile legislației în vigoare, imixtiunea puterii 
publice în afacerile private poartă un caracter excepțional, iar orice intervenție trebuie motivată și 
întemeiată.   

Din aceste considerente, în scopul aplicării corecte și uniforme a legislației fiscale în materie de 
royalty, susținem organizarea unei întrevederi cu participarea autorităților vizate și necesitatea 
modificării și completării actelor normative.  

 
Cu deosebit respect, 
Mila Malairău 

 
 
Director executiv al Asociaţiei Patronale 
“Camera de Comerţ Americană din Moldova” 


