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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Propunerea de directivă privind societățile comerciale cu răspundere limitată cu asociat unic 
(„Societas Unius Personae” sau SUP) se aseamănă în multe privințe cu propunerea privind 
statutul societății private europene (SPE), criticată de Parlamentul European și retrasă ulterior 
de Comisie. Acum, Comisia irosește ocazia de a rezolva problemele semnalate atunci. 
Obiectivul său, de a sprijini cu ajutorul SUP crearea de societăți comerciale transfrontaliere ca 
prin aceasta să impulsioneze întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) este astfel ratat. 
Prezentul proiect referitor la SUP încurajează anumite evoluții greșite, precum apariția de 
firme „căsuță poștală”, falsele activități independente și abolirea drepturilor de participare ale 
angajaților la luarea deciziilor.

Criterii generale 

Raportoarea pentru aviz consideră că în principiu merită susținută ideea facilitării înființării 
de întreprinderi transfrontaliere, în special IMM-uri. Însă propunerea Comisiei nici nu 
limitează domeniul de aplicare la IMM-uri, nici nu prevede înființarea de întreprinderi 
transfrontaliere. 

La consultările despre propunerea SUP au fost invitați doar reprezentanți ai mediului de 
afaceri și ai patronatului, reprezentanții sindicatelor, componentă fundamentală a 
parteneriatului social, nefiind invitați. Raportoarea pentru aviz consideră această procedură ca 
fiind incompletă. 

Ocuparea forței de muncă și chestiuni sociale 

1. Separarea sediilor și participarea angajaților la luarea deciziilor 

Propunerea prevede posibilitatea unei separări a sediului social de sediul administrativ central. 
În consecință, în cazul unui SUP se aplică legile statului membru în care este înregistrat 
respectivul SUP, indiferent de locul în care întreprinderea își desfășoară efectiv activitatea.

În acest mod se eludează foarte simplu înaltele standarde de protecție ale unor țări, cu 
consecințe îndeosebi asupra drepturilor angajaților de participare la luarea deciziilor. 

Această reglementare contravine atât articolului 153 alineatul (1) litera (f) din TFUE1, cât și 
articolului 27 din Carta Europeană a drepturilor fundamentale. 

2. Firme „căsuță poștală” și drepturile individuale ale angajaților 

Posibilitatea separării sediilor oferă, totodată, mai multe posibilități de eludare a taxelor. Ea 
încurajează, de asemenea, înființarea de firme „căsuță poștală” și favorizează activitățile 
independente false.

Prin declararea unor activități independente false angajații nu beneficiază de protecție socială 
nici în prezent nici la bătrânețe. În plus, se subminează sistemele de protecție socială și 
încasările din taxe ale statelor membre. Introducerea SUP ar agrava și mai mult problema 
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existentă a dumpingului salarial și social. 

La fel de neclar rămâne în propunerea Comisiei, unde și cum vor putea angajații a căror 
întreprindere are un sediu social diferit de sediul administrativ central, să ceară în instanță 
soluționarea unor litigii de muncă.

3. Angajații și protejarea creditorilor 

Propunerea nu prevede niciun capital minim; 1 euro sau 1 unitate monetară a unei alte valute 
este de ajuns pentru a înființa un SUP. În felul acesta dispare fondul de rezervă care, în cazul 
societăților comerciale cu răspundere limitată cu asociat unic, este imperios necesar. Această 
protecție a creditorilor este valabilă și în cazul drepturilor angajaților. O dată cu abolirea 
capitalului minim se restrânge și protecția drepturilor angajaților. 

Nici înființarea online nu este suficientă din punctul de vedere al protejării creditorilor. Ceea 
ce este conceput ca o eliminare a piedicilor birocratice se dovedește o portiță generoasă pentru 
orice formă de activități criminale (firme „căsuță poștală”, spălare de bani), deoarece dispare 
orice verificare notarială a identității. Înscrierea în registru devine astfel caducă. Angajații și 
asigurările sociale nu ar mai avea, în cazul unei bancrute frauduloase, nicio posibilitate să 
reclame în instanță și/sau să ceară punerea în executare a sumelor restante, în cazul în care 
identitatea patronului este neclară sau ascunsă. 

4. Subsidiaritatea și siguranța juridică 

Propunerea vizează armonizarea în anumite puncte a legislațiilor naționale care în rest rămân 
diferite. Deși legislațiile naționale ar urma să rămână diferite, denumirea ar trebui să fie totuși 
identică. Această situație este derutantă și nu oferă nicio securitate juridică. În cazul 
desființării sediilor participarea angajaților ar putea fi eliminată și într-un stat membru în care 
de fapt ea este prevăzută. Aceasta este o încălcare a principiului subsidiarității. Potrivit 
dispozițiilor propunerii, ea se aplică societăților comerciale prevăzute în anexa 2 și poate fi 
modificată prin intermediul unor „acte delegate”. Prin aceasta s-ar modifica însă domeniul de 
aplicare al propunerii, și nu printr-un act delegat. Acest lucru nu este în concordanță cu 
procedura legislativă ordinară a UE. 

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale recomandă Comisiei pentru afaceri 
juridice, competentă în fond, să propună respingerea propunerii Comisiei.

                                               
1 Pentru îndeplinirea obiectivelor de la articolul 151 Uniunea sprijină și completează acțiunile statelor membre în 
următoarele domenii: f) reprezentarea și apărarea colectivă a intereselor angajaților și angajatorilor, inclusiv a 
dreptului de participare la decizii.


