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ABSTRACT: Lucrarea analizează a temă care, pentru aproximativ 35 de ani, a rămas 

unul pur academic, după cum ne putem da seama şi după denumirea sa în latină: Societas 

Europaea. În prezent, nu mai reprezintă o temă exclusiv academică, dar ne punem 

întrebarea daca va deveni o reală oportunitate pentru comunitatea de afaceri? Credem că 

da, însă funcţie de cerinţele legislative în materie şi de disponibilitatea de a plăti un preţ 

sub forma unui grad considerabil de incertitudine legislativă. 

Conceptul original de SE a fost acela al unei companii europene guvernată de un singur set 

de reguli, independent de sediul acesteia şi având libertatea de mişcare dintr-un stat 

membru în altul fără a fi inoportunat de obstacolele tradiţionale pe care companiile le 

înfruntă. 

Întrebarea căreia încercăm să îi găsim un răspuns, cât mai obiectiv posibil, este dacă 

promisiunea obţinerii unei mobilităţi nerestricţionate pe care SE o face poate cu adevărat 

deveni realitate sau va rămâne doar la stadiul de promisiune. 
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1. INTRODUCERE 

 

Statele membre ale Uniunii Europene (U.E.), ca şi parte a procesului de integrare, îşi 

armonizează legislaţiile naţionale pentru a facilita existenţa şi activitatea entităţilor 

societare în cadrul Uniunii Europene, concomitent cu elaborarea unor reglementări 

privind activitatea acestor societăţi comerciale înfiinţate sub legislaţia UE. 

Societatea Europeană (în continuare S.E.) a reprezentat așadar, pentru o perioadă de 

mai bine de 35 de ani, o temă abordată preponderent în cadrul discuțiilor la nivel 

academic, după cum se poate deduce și din denumirea de origine latină: Societas 

Europaea. Acum, în sfârșit, după o perioadă atât de lungă de teoretizare (o adevărată Saga 

– așa a fost denumit acest îndelung proces de către unii autori ai literaturii de specialitate - 

Nicholas Bourne, 1998) a trecut din sfera academică în cea practică, însă ne întrebăm dacă 

acest concept și formă de organizare în vederea desfășurării unor activități comerciale 

reprezintă sau nu o adevărată oportunitate pentru întreprinzători? 
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