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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. 

 

CUVINTE-CHEIE: Societas Europaea, mobilitate transnaţională, oportunitate de afaceri, 

uniformitate legală. 

COD JEL: K 22. 

 

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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 În literatura juridică de specialitate (Dirk van Gerven, Paul Storm, 2006), se 

consideră că două argumente principale și deosebit de importante au stat la baza creării 

conceptului de S.E., și anume: pe de o parte dezideratul, spunem noi acum, aplicării unui 

singur set de reguli juridice S.E. indiferent de sediu social al acesteia sau de sediul 

administrației centrale - aplicarea unui set singular și unitar de reguli juridice ar asigura 

astfel și un management și sistem de raportare unitar, înlocuind astfel regimul existent 

până în acest moment, și anume acela al supunerii unei companii transnaționale 

legislațiilor naționale diferite al fiecărui stat membru în care și-a deschis sucursale (Karel 

Lannoo, Arman Khachaturyan, 2003); și, pe de altă parte, libertatea de mișcare dintr-un 

stat membru în alt stat membru fără existența impedimentelor și obstacolelor tradiționale 

pe care legislația internă a fiecărui stat membru al U.E. le instituie companiilor naționale. 

 

2. MOBILITATEA TRANSNAŢIONALĂ – PRINCIPALUL AVANTAJ AL SE 

 

Atenția noastră se îndreaptă în cadrul acestei lucrări asupra aspectului mobilității 

transnaționale a S.E., considerată ca fiind avantajul principal promis de către această 

entitate juridică introdusă prin legislația comunitară (Nicholas Bourne, 1998), dar și, în 

strânsă legătură, asupra problematicii fuziunii transfrontaliere. S.E. reprezintă cea de-a 

doua entitate juridică introdusă prin legislația comunitară.  

Pentru a ne putea da seama exact de valoarea acestui avantaj al S.E., o evaluare a 

situației existente înainte de apariția acestei forme de organizare ar fi oportună. Astfel, cu 

mai multe ocazii, oamenii de afaceri și-au exprimat regretul vis-a-vis de lipsa existenței 

unei forme corporative la nivelul întregii U.E. disponibilă în cazul unei restructurări 

transnaționale prin fuziune. 

Următoarea situație practică poate fi imaginată: existența a două companii, similare 

din punctul de vedere al mărimii și importanței economice, localizate în două state diferite 

membre ale U.E., cu activitățile integrate într-o măsură mai mică sau mai mare. Dacă 

conducerile acestor două companii ar fi ajuns la un moment dat la concluzia potrivit căreia 

acestea ar putea fi administrate mai eficient și capitalul necesar desfășurării activității ar 

putea fi cu mai multă ușurință constituit în situația în care cele două s-ar reuni sub forma 

unei singure companii, o serie de proceduri greoaie și anevoioase s-ar așterne pe calea 

atingerii acestui scop. Până în momentul definirii și aplicării în concret a formei juridice 

de S.E., companii aflate în astfel de situații au recurs la structuri complicate și duale de 

organizare și funcționare. Unilever, Royal Dutch/Shell, Reed Elsevier, Fortis, Rothmans 

International, Smith Kline Beecham, Eurotunnel, RTZ-CRA sunt câteva exemple concrete 

de astfel de situații. Metodele folosite de către aceste grupuri constau fie în 

tranzacționarea pe bursă a acțiunilor celor două companii ca și o singură unitate, fie în 

instituirea unor structuri corporative complicate (Dirk van Gerven, Paul Storm, 2006). 

Pe lângă aceste dificultăți de ordin practic cu care companiile se confruntă, creșterea 

mobilității transfrontaliere a persoanelor dar și a altor factori de producție dublată de 

oportunitățile comerciale pe care libertatea de mișcare dintr-un stat în altul le poate oferi, 

au condus la o cerere în continuă creștere din partea companiilor în sensul permiterii unei 

mobilități transnaționale, prin intermediului transferului de sediu (social sau administrativ 

central). 
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În marea parte a statelor membre ale U.E., transferul transnațional al sediului social al 

unei companii este imposibil de realizat fără pierderea personalității juridice, respectiv 

fără lichidarea și dizolvarea în statul de apartenență și corelativ, formarea unei noi 

companii în statul nou gazdă. 

Până la sfârșitul secolului XX, transferul sediul central, administrativ al unei companii 

a fost fie interzisă și sancționată prin lichidarea companiei în cauză de către statul de 

apartenență fie prin nerecunoașterea sau aplicarea legislației proprii de către statul gazdă. 

Această practică statală a fost oprită datorită deciziilor date de către Curtea de Justiție 

a Comunității Europene, care, într-o serie de decizii din perioada 1986-2003 (Cauza 

270/83, Comisia Europeană vs. Franța, 28 ianuarie 1986, Raportul Curții Europene de 

Justiție din anul 1986, pag. 273; Cauza 79/85, Segers, 10 iulie 1986, Raportul Curții 

Europene de Justiție din anul 1986, pag. 2375; Cauza Daily Mail, 27 septembrie 1988, 

Raportul Curții Europene de Justiție din anul 1988, pag. 5483; Cauza C-212/97, Centros, 

9 martie 1999, Raportul Curții Europene de Justiție din anul 1999, pag. I-1459; Cauza C-

208/00, Uberseering, 5 noiembrie 2002, Raportul Curții Europene de Justiție din anul 

2002, pag. I-9919; Cauza C-167/01,  Inspire Art, 30 septembrie 2003, Raportul Curții 

Europene de Justiție din anul 2003, pag. I-10155), a stabilit faptul că societățile dintr-un 

stat membru sunt libere să își înființeze sucursale în alte state membre decât cel de 

proveniență și că sunt libere să desfășoare activități comerciale prin sucursalele astfel 

deschise chiar dacă în statul de provenință nu desfășoară nici un fel de activități 

comerciale și chiar dacă scopul singular al acestor tipuri de aranjamente este acela de a 

eluda aplicarea unui regim juridic mai sever. Acest aspect este inerent exercițiului, în 

cadrul unei piețe unice comunitare, libertății de stabilire garantată prin Tratatul C.E. 

Înființarea unui sucursale de către o companie într-un stat membru diferit față de cel de 

proveniență, fără ca respectiva companie să desfășoare activități comerciale în acest prim 

stat, se reduce practic la transferul sediul administrativ, operațional al respectivei 

companii (Eds. Dirk van Gerven, Paul Storm, 2006). 

Rezultat al acestor decizii ale C.E.J., libertatea transferului transnațional al sediului 

central administrativ al unei companii potrivit legislației naționale a fost asigurată – în 

măsura în care statul gazdă este acela care stabilește o serie de restricții în acestă privință. 

Lucrurile se schimbă puțin în viziunea C.E.J. în situația inversă, respectiv dacă nu statul 

gazdă ci dimpotrivă, cel de proveniență, este cel care ridică o serie de obstacole în calea 

liberei stabiliri a sediului unei companii. Astfel, în cauza Daily Mail, dar și în 

Überseering, Curtea a statuat faptul că statul de proveniență a unei companii poate 

restricționa libertatea propriilor companii de a-și muta sediul central administrativ pe 

teritoriul unui alt stat membru. Distincția făcută de către C.E.J. a fost considerată în 

literatura juridică de specialitate ca fiind artificială (Eds. Dirk van Gerven, Paul Storm, 

2006), și fără un fundament foarte clar precizat. 

Putem așadar momentan concluziona că aspectele care privesc mobilitatea 

transnațională sunt tratate destul de laconic și poate uneori nesatisfăcător în legislațiile 

interne ale statelor membre ale U.E., fie că este vorba despre fuziuni transfrontaliere, fie 

că este vorba despre relocarea sediul social, sau sediului central administrativ al unei 

companii dintr-un stat membru într-altul. Poate oare S.E. să oferă o alternativă viabilă 

acestor neajunsuri? 
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3. STATUL JURIDIC AL SE – REGULAMENTUL 2001/2157.CE 

 

După cum precizam în chiar primele paragrafe ale lucrării, unul dintre principalele 

scopuri ale S.E. este acela de a permite atingere unui nivel ridicat de mobilitate al unei 

companii, vorbind în acest sens despre fuziune și despre transferul sediului social. 

Regulamentul nr. 2157/2001 al Consiliului din 8 octombrie 2001 privind statutul 

societății europene (JO L 294, 10.11.2001) oferă câteva soluții. Astfel: două sau mai 

multe societăți cu răspundere limitată, provenind din două state membre ale U.E. pot 

fuziona, societatea rezultată putând fi o S.E. 

Așadar, de ce oare nu ar putea S.E. să se constituie într-un bun instrument de fuziune 

tranfrontalieră?  

Potrivit art. 2 al Regulamentului (2): ”Societățile anonime și societățile cu răspundere 

limitată, constituite în temeiul legii unui stat membru, având sediul social și sediul central 

pe teritoriul Comunității, pot promova constituirea unei SE holding cu condiția ca fiecare 

dintre cel puțin două dintre ele: (a) să fie reglementate de legislația unor state membre 

diferite”. Una dintre condițiile instituite prin acest articol constă în cerința ca toate 

companiile implicate în fuziune să aibă sediul social și sediul central pe teritoriul 

Comunității. Cu toate acestea, același Regulament prevede posibilitatea ca un stat membru 

să poată permite unei societăți a cărei administrație centrală nu se află pe teritoriul 

Comunității să participe la constituirea unei SE, cu condiția ca societatea în cauză să fie 

constituită în conformitate cu dreptul unui stat membru, să aibă sediul social în respectivul 

stat membru și să aibă o legătură reală și constantă cu economia unui stat membru (art.2, 

al. 5). Potrivit Preambulului la Regulament, o astfel de legătură există, în special, în cazul 

în care o societate posedă o unitate funcțională în statul membru în cauză. În ceea ce 

privește sediul social dar și central al S.E. astfel constituite poate fi localizată în orice stat 

al Comunității, nefiind în nici un fel ținută de sediul companiilor care au fuzionat. 

Termenul de „sediu central” nu își găsește o definire în cuprinsul textului 

Regulamentului nr. 2157/2001. Astfel, până în momentul în care va fi elaborată o definiție 

la nivel comunitar, autoritățile statelor membre beneficiază de un grad ridicat de 

interpretare a acestei noțiuni. Cu cât acest termen este interpretat de o manieră mai puțin 

restrictivă, cu atât mai atractiv va deveni acel stat pentru constituirea unei S.E. 

Guvernul olandez, spre exemplu, identifică acest sediu după criteriul statului din care 

societatea este condusă efectiv, și consideră necesară interpretarea circumstanțelor 

particulare ale fiecărui caz în parte. În concret, dacă ședințele comitetului de conducere al 

societății și întâlnirile acționarilor societății se petrec în Olanda, sediul central 

administrativ al respectivei societăți va fi considerat că este localizat în Olanda. Alte state 

membre aplică o serie de criterii diferite în localizarea sediul central al unei societăți 

comerciale. Germania, într-un alt exemplu, consideră de o mai mare importanță locul 

unde deciziile organelor de conducere sunt implementate (Eds. Dirk van Gerven, Paul 

Storm, 2006). 

Din păcate însă, până în momentul de față un criteriu unitar de identificare a sediul 

central administrativ al unei societăți comerciale nu a reușit să se impună în legislația și 

practica tuturor statelor membre ale U.E., termenul fiind destul de vag definit.  

O problemă poate să apară din perspectiva lipsei unei definiții unitare la nivel 

comunitar a noțiunii de ”sediu central” în situația descrisă în art. 64, al. 1 al 
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Regulamentului nr. 2157/2001. Potrivit prevederilor acestuia, în cazul în care o S.E. nu 

respectă cerințele menționate la articolul 7 (sediul social nu este situat pe teritoriul 

aceluiași stat membru ca și administrația centrală), statul membru pe teritoriul căruia se 

află sediul social al S.E. trebuie ia măsurile necesare pentru a obliga S.E. în cauză să își 

reglementeze situația. În cazul în care criteriile după care cele două state membre 

implicate determină sediului central al unei societăți comerciale nu coincid, conducerea 

S.E. se vede într-o situația dificilă, trebuind să dea dovadă de multă prevedere, și 

asigurându-se că respectă prevederile ambelor state. 

Probleme de aceeași natură nu sunt însă excluse nici în cazul în care se dorește 

constituirea unei S.E. prin modalitatea fuziunii. 

Potrivit prevederilor Regulamentul nr. 2157/2001, o societate europeană, poate lua 

naştere prin următoarele 4 modalităţi: 

a) fuziune. 

b) înfiinţarea unui holding european. 

c) înfiinţarea unei societăţi europene subsidiare. 

d) transformarea unei societăţi publice cu răspundere limitată. 

O condiţie imperativă pentru înfiinţarea acestui tip de societate pe cale fuziunii este ca 

cel puţin două din societăţile comerciale participante să fie înregistrate în ţări membre 

diferite.  

Această modalitate de constituire oferă o posibilitate  de fuziune internaţională pentru 

societăţile care au sediul social în diferite  ţări membre, caz în care, sub legislaţia 

naţională fuziunea nu ar fi  posibilă. 

O serie de probleme se pot ridica și în situația fuziunii transnaționale ca și metodă de 

constituire a unei S.E. 

Art. 26 al Regulamentului prevede cerința examinării legalității fuzionării, în ceea ce 

privește partea de procedură legată de încheierea fuzionării și de constituirea S.E. 

Competența realizării acestei examinări aparține instanței, notarului sau altei autorități 

competente din statul membru sub incidența căruia se află viitorul sediu social al SE, și se 

efectuează pe baza certificatelor eliberate de către autoritățile fiecărui stat membru 

implicat. Articolul 25 al Regulamentului 2157/2001 prevede: (1) Se examinează 

legalitatea fuzionării, în ceea ce privește partea de procedură legată de fiecare dintre 

societățile care fuzionează, în conformitate cu legea privind fuziunea societăților anonime 

aplicabilă în statul membru sub incidența căruia se află societatea care fuzionează. (2) În 

fiecare dintre statele membre în cauză, instanța, notarul sau altă autoritate competentă 

eliberează un certificat care atestă în mod concludent încheierea actelor și a formalităților 

premergătoare fuziunii. Autoritatea statului membru sub incidența căruia se află sediul 

viitorului sediu social al S.E. verifică în special dacă societățile care fuzionează au aprobat 

un proiect de fuziune în aceiași termeni și dacă modalitățile referitoare la implicarea 

salariaților au fost stabilite în temeiul Directivei 2001/86/CE (Prevederile al. (3) al 

articolului 26). 

 

4. DEZAVANTAJE DERIVATE DIN MODUL DE FORMARE AL SE 

 

Aceste multiple verificări instituite prin prevederile Regulamentului 2157/2001 poate 

însemna pentru societățile comerciale participante la fuziune eforturi deosebite, atât din 

punct de vedere al timpului cât și al cheltuielilor pe care aceste proceduri le implică. 
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Obligațiile instituite în sarcina autorităților statului membru sub incidența căruia se află 

sediul viitorului sediu social al S.E. ar putea deveni excesive. Imaginați-vă situația unui 

notar care se vede obligat să verifice regulile instituite prin intermediul Directivei 

2001/86/CE - din 8 octombrie 2001- de completare a statutului societății europene în ceea 

ce privește implicarea lucrătorilor în constituirea S.E., așa cum au fost acestea transpune 

în legislațiile interne ale diferitelor state membre U.E. 

O altă prevedere problematică este cea a art. 19 din Regulament, articol care permite 

legislației interne a unui stat membru să interzică unei societăți să participe la constituirea 

prin fuziune a unei S.E., în cazul în care una dintre autoritățile competente se opune 

acestei participări. Acest refuz trebuie să se bazeze pe motive de interes public, fiind 

posibilă reexaminarea cazului de către o autoritate publică. 

În cadrul pieței unice pe care U.E. o constituie, este destul de greu să se imagineze 

modalitatea prin care fuziunea a două societăți comerciale (care nu aparțin acelor domenii 

de activitate asupra cărora statul exercită o supraveghere, cum ar fi domeniul financiar) ar 

putea să constituie o problemă de interes public (Eds. Dirk van Gerven, Paul Storm, 

2006). Mai mult decât atât, pare de domeniul absurdului posibilitatea acordată unui stat 

membru de a se opune fuziunii a două societăți comerciale, în situația în care se află în 

imposibilitate de acțiune dacă dorește să se opună achiziției uneia dintre cele două 

societăți de către cealaltă. 

Opoziția permisă prin prevederile art.19 constituie fără nici un dubiu o restricționare a 

libertății de stabilire. Jurisprudența C.E.J. a stabilit 4 condiții esențiale care trebuie să fie 

îndeplinite în cazul în care o opoziție de acest gen se exercită, și anume: caracterul 

nediscriminatoriu; justificarea prin imperativitatea salvării unor interese generale; 

caracterul propriu, adecvat în vederea atingerii scopului propus; cerința să nu depășească 

limitele a ceea ce este necesar pentru atingerea scopului urmărit. Îndeplinirea tuturor celor 

4 condiții nu este desigur un lucru simplu, însă nu este de neimaginat ca statul să adopte 

un punct de vedere contrar și să considere că fuziunea unor societăți comerciale constituie 

o amenințare la interesele naționale vitale. 

Există, cu toate aceste, și un revers al  monedei, care nu trebuie negat. Astfel, potrivit 

art. 30 al Regulamentului 2157/2001 nulitatea unei fuziuni nu poate fi pronunțată după 

înregistrarea unei S.E. Așadar, odată îndeplinite formalitățile prevăzute și S.E. constituită, 

societățile implicate în fuziune se văd puse la adăpostul unor complicații ulterioare. 

Mai multe decât atât, art. 29 prevede transferul transnațional ipso jure către S.E. a 

întregului patrimoniu activ și pasiv al fiecărei societăți implicate în fuziune, precum și 

faptul că acționarii societăților care au fuzionat devin, ipso jure, acționari ai S.E. Aceste 

consecințe, deosebit de importante pentru societățile comerciale implicate, nu ar fi putut fi 

implementate prin intermediului legislației unui singur stat membru, existența acestei 

prevederi la nivel comunitar devenind astfel salutară. 

Pe lângă avantajul de a realiza fuziuni internaţionale prin însăşi constituirea societăţii 

europene, mai există avantajul posibilităţii transferării sediului social dintr-o ţară membră 

în alta (Robert Drury, 2008). În conformitate cu reglementările care guvernează societăţile 

europene, condiţia prevăzută de a avea sediul social şi sediul de conducere în acelaşi stat 

membru trebuie întotdeauna respectat. Normele legale care reglementează transferul 

sediului social al societăţii europene oferă posibilitatea flexibilităţii răspunsului la nevoile 

afacerii de către societatea sau societăţile care formează Societatea Europeană fără a fi 
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necesară desfiinţarea şi lichidarea societăţii şi înfiinţarea unei noi societăţi într-un alt stat 

membru, frecvent acest transfer fiind dorit cu scopul evitării unor taxe excesive 

(International Bureau of Fiscal Documentation, ”Survey on the Societas Europea”, sept. 

2003). 

 

5. CONCLUZII 

 

În concluzie, problematica pe care o ridică în acest moment S.E. este complexă, 

tocmai prin diversitatea legislaţiei naţionale a ţărilor membre
1
, libertatea lăsată 

legiuitorului de către Regulamentul U.E. fiind considerată de unii specialişti ca fiind 

insuficientă (Jaques Louis-Colombani), cu toate că Regulamentul nu acoperă toate 

aspectele juridice cum ar fi taxare, concurenţa, dreptul de proprietate intelectuală sau 

insolvenţa, fiind aplicabile normele naţionale ale Statului Membru sau normele 

Comunitare. Riscurile sunt mari în crearea unor condiţii de discriminare pozitivă în cadrul 

legislaţiei naţionale armonizate, în momentul în care Societăţile comerciale europene 

beneficiază de reglementări de care o Societate pe acţiuni autohtonă nu se bucură. Totuşi, 

în conformitate cu art. 10 din Regulamentul 2157/2001, Societatea Europeană va fi supusă 

aceloraşi reglementări în Statul Membru ca oricare altă societate comercială publică cu 

răspundere limitată constituită în conformitate cu legea Statului Membru în care îşi are 

sediul social. 

Oportunitatea oferită prin posibilitatea funcționării unei astfel de Societas Europaea 

depinde așadar de așteptările fiecărui întreprinzător în parte, de natura afacerii desfășurate 

prin intermediul acestui tip nou de societate comecială, dar și de disponibilitatea de a plăti 

un preț pentru această alegere, preț concretizat într-un nivel considerabil de incertitudine 

din punct de vedere al legislației aplicabile. 
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