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COMISIA EUROPEANĂ 
DIRECȚIA GENERALĂ JUSTIȚIE ȘI CONSUMATORI 
DIRECȚIA GENERALĂ PIAȚĂ INTERNĂ, INDUSTRIE, 
ANTREPRENORIAT ȘI IMM-URI 

Bruxelles, 3 iulie 2020  

REV2 – înlocuiește avizul (REV1) 

din data de 11 iulie 2019  

AVIZ CĂTRE PĂRȚILE INTERESATE  

  

Retragerea Regatului Unit și normele UE în materie de drept comercial 

La 1 februarie 2020, Regatul Unit s-a retras din Uniunea Europeană și a devenit o țară 

terță
1
. Acordul de retragere

2
 prevede o perioadă de tranziție, care se încheie la 31 

decembrie 2020. Până la această dată, dreptul UE se va aplica integral în Regatul Unit și 

pe teritoriul acestuia
3
.  

În perioada de tranziție, UE și Regatul Unit vor negocia un acord privind un nou 

parteneriat, care să prevadă în special o zonă de liber schimb. Cu toate acestea, nu este 

sigur că un astfel de acord va fi încheiat și va intra în vigoare la încheierea perioadei de 

tranziție. În orice caz, un astfel de acord ar crea o relație care, în ceea ce privește 

condițiile de acces pe piață, va fi foarte diferită de participarea Regatului Unit la piața 

internă
4
, la uniunea vamală a UE, precum și la domeniul TVA și al accizelor.  

În plus, după încheierea perioadei de tranziție, Regatul Unit va fi o țară terță în ceea ce 

privește punerea în aplicare și aplicarea dreptului UE în statele membre ale UE.  

Prin urmare, tuturor părților interesate, în special operatorilor economici, li se amintește 

situația juridică de după încheierea perioadei de tranziție.  

Recomandări pentru părțile interesate 

Pentru a face față consecințelor explicate în prezentul aviz, în special societățile 

comerciale constituite în Regatul Unit, dar care au administrația centrală sau principalul 

sediu de activitate în UE ar trebui să solicite consultanță juridică. 

                                                 
1
 O țară terță este o țară care nu este membră a UE. 

2
 Acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană 

și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, JO L 29, 31.1.2020, p. 7, („Acordul de retragere”). 

3
 Cu anumite excepții, prevăzute la articolul 127 din Acordul de retragere, niciuna dintre acestea nefiind 

relevante în contextul prezentului aviz. 

4
 În particular, un acord de liber schimb nu include concepte ținând de piața internă (în domeniul 

bunurilor și serviciilor) cum ar fi recunoașterea reciprocă, principiul țării de origine și armonizarea. De 

asemenea, un acord de liber schimb nu elimină formalitățile și controalele vamale, precum cele privind 

originea mărfurilor și a materialelor care intră în componența acestora, și nici interdicțiile și restricțiile 

referitoare la importuri și exporturi. 
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Vă rugăm să aveți 

în vedere că prezentul aviz nu se referă la: 

- dreptul antitrust al UE și dreptul concentrărilor economice al UE (trebuie precizat 

că retragerea Regatului Unit nu are impact asupra aplicabilității normelor UE în materie 

de antitrust și a normelor UE în materie de control al concentrărilor economice dacă sunt 

întrunite criteriile de competență);
 
 

- dreptul european în materie de proceduri internaționale de insolvență; 

- dreptul UE al muncii, inclusiv normele privind comitetele europene de 

întreprindere. 

În ceea ce privește aceste aspecte, sunt în curs de elaborare sau au fost publicate alte 

avize
5
. 

După încheierea perioadei de tranziție, dreptul comercial al UE nu se mai aplică Regatului 

Unit. Acest lucru are în special următoarele consecințe: 

1. SOCIETĂȚILE COMERCIALE CONSTITUITE ÎN REGATUL UNIT 

Libertatea de stabilire, prevăzută la articolul 54 din Tratatul privind funcționarea 

Uniunii Europene (TFUE), asigură, printre altele, recunoașterea, în întreaga Uniune, 

a unei societăți comerciale constituite într-un stat membru. 

După încheierea perioadei de tranziție, societățile comerciale constituite în Regatul 

Unit vor avea statutul de societăți comerciale din țări terțe și, prin urmare, nu vor fi 

recunoscute în mod automat de către statele membre în temeiul articolului 54 din 

TFUE (în conformitate cu jurisprudența Curții de Justiție). Statele membre nu vor 

avea obligația să recunoască personalitatea juridică (și, prin urmare, răspunderea 

limitată) a societăților comerciale constituite în Regatul Unit, care au însă 

administrația centrală sau principalul sediu de activitate în UE cu 27 de state 

membre. Societățile comerciale constituite în Regatul Unit pot fi recunoscute în 

conformitate cu dreptul național al fiecărui stat membru (normele de drept 

internațional privat privind societățile comerciale și normele de drept material al 

societăților comerciale aplicabile) sau cu tratatele internaționale. Drept urmare, în 

funcție de dispozițiile de drept național sau internațional aplicabile, este posibil ca 

aceste societăți comerciale să nu aibă calitate procesuală în UE, iar acționarii să 

poată răspunde personal pentru datoriile societății. 

În cazul în care sucursalele unei societăți comerciale din Regatul Unit sunt 

situate în UE cu 27 de state membre, sucursalele vor avea statutul de sucursale ale 

societăților comerciale din țări terțe și li se vor aplica normele relevante pentru 

sucursalele societăților comerciale din țări terțe. 

2. DREPTUL COMERCIAL AL UE 

Directiva (UE) 2017/1132 a Parlamentului European și a Consiliului din 

                                                 
5
 https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/future-

partnership/getting-ready-end-transition-period_ro  

https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/future-partnership/getting-ready-end-transition-period_ro
https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/future-partnership/getting-ready-end-transition-period_ro
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14 iunie 2017 privind anumite aspecte ale dreptului societăților comerciale
6
 prevede 

norme privind, printre altele, constituirea
7
, menținerea și modificarea 

capitalului
8
. Directiva (UE) 2017/1132 se aplică societăților comerciale pe acțiuni 

constituite în conformitate cu legislațiile naționale ale statelor membre. După 

încheierea perioadei de tranziție, aceste norme nu se mai aplică Regatului Unit. Prin 

urmare, părțile interesate, inclusiv angajații, creditorii și investitorii care au relații cu 

societăți comerciale din Regatul Unit, nu se pot baza pe aceste norme ale UE. 

Aceasta înseamnă, de exemplu, că normele UE privind publicarea obligatorie a 

anumitor informații ale societății comerciale în registrul comerțului (ca de exemplu 

documente și informații legate de instrumentele de constituire, numiri, încetarea 

mandatului și datele persoanelor care reprezintă o societate comercială, lichidarea 

unei societăți comerciale sau modificarea sediului social) nu se vor mai aplica în 

cazul societăților comerciale din Regatul Unit. 

3. FUZIUNILE TRANSFRONTALIERE 

Directiva (UE) 2017/1132 prevede, de asemenea, norme procedurale privind 

fuziunile transfrontaliere ale societăților comerciale pe acțiuni. Aceste norme se 

aplică societăților comerciale pe acțiuni care intră sub incidența legislațiilor 

naționale ale statelor membre și care sunt enumerate în anexa I la directiva 

respectivă
9
. 

După încheierea perioadei de tranziție, aceste norme nu se mai aplică Regatului 

Unit
10

. Dacă, după încheierea perioadei de tranziție, este în curs o fuziune 

transfrontalieră în care este implicată o societate comercială constituită în Regatul 

Unit, în acest caz se aplică normele (naționale) în vigoare la data încheierii perioadei 

de tranziție privind fuziunile cu societăți comerciale stabilite în țări terțe.  

4. DREPTURILE ACȚIONARILOR ȘI IMPLICAREA ACESTORA 

Directiva 2007/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 iulie 2007 

privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul societăților 

comerciale cotate la bursă
11

 prevede norme în materie de exercitare a anumitor 

drepturi ale acționarilor, obligații privind transparența și responsabilități legate de 

participație (și anume, monitorizarea societății comerciale în care s-a investit, vot 

etc.). Directiva 2007/36/CE se aplică societăților care își au sediul social într-un stat 

membru și ale căror acțiuni sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată 

situată sau care funcționează într-un stat membru
12

. După încheierea perioadei de 

tranziție, normele UE privind drepturile acționarilor și implicarea acestora nu se mai 

aplică societăților comerciale care își au sediul social în Regatul Unit sau care sunt 

cotate doar la o bursă de valori din Regatul Unit. 

                                                 
6
 JO L 169, 30.6.2017, p. 46. 

7
 Titlul I capitolul II din Directiva (UE) 2017/1132. 

8
 Titlul I capitolul IV din Directiva (UE) 2017/1132. 

9
 Articolul 87 alineatul (1) din Directiva (UE) 2017/1132. 

10
 Trimiterea la formele de societăți comerciale din Regatul Unit prevăzută în anexa I la Directiva (UE) 

2017/1132 devine caducă. 

11
 JO L 184, 14.7.2007, p. 17. 

12
 Articolul 1 alineatul (1) din Directiva 2007/36/CE. 
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Recomandările 2005/162/CE
13

 și 2004/913/CE
14

 ale Comisiei abordează aspectele 

legate de independența membrilor consiliului de administrație și de remunerarea 

directorilor. Recomandările vizează independența membrilor consiliului de 

administrație în raport cu societatea comercială și acționarul majoritar, crearea de 

comitete în cadrul consiliului de administrație privind numirea, remunerarea și 

auditul, precum și remunerarea directorilor societăților comerciale cotate la bursă. 

Recomandările se aplică societăților comerciale cotate pe piețele reglementate din 

UE
15

. După încheierea perioadei de tranziție, aceste recomandări nu se mai aplică 

societăților comerciale din Regatul Unit sau societăților care sunt (doar) cotate la o 

bursă de valori din Regatul Unit. 

5. Ofertele publice de cumpărare 

Directiva 2004/25/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 aprilie 2004 

privind ofertele publice de cumpărare
16

 stabilește norme în materie de oferte publice 

de cumpărare atunci când toate valorile mobiliare sau o parte a acestora sunt 

tranzacționate pe o piață reglementată într-unul sau mai multe state membre
17

. După 

perioada de tranziție, directiva nu se mai aplică în cazul valorilor mobiliare 

tranzacționate în Regatul Unit. În cazul în care o ofertă de publică de cumpărare este 

în curs după perioada de tranziție, de la încheierea perioadei de tranziție se vor 

aplica normele naționale privind ofertele publice de cumpărare. 

6. Sistemul de interconectare a registrelor comerțului (BUSINESS REGISTERS 

INTERCONNECTION SYSTEM – BRIS) 

Registrele comerțului din statele membre sunt interconectate prin intermediul unei 

platforme centrale europene
18

, respectiv prin sistemul de interconectare a registrelor 

comerțului (BRIS). Anumite informații esențiale cu privire la societățile comerciale 

pe acțiuni din UE, astfel cum sunt stocate în registrele comerțului din statele 

membre, sunt accesibile publicului prin intermediul portalului european e-justiție
19

. 

După încheierea perioadei de tranziție, informațiile din registrul comerțului din 

Regatul Unit nu vor mai fi transmise prin intermediul BRIS și nici nu vor mai putea 

fi accesate prin intermediul portalului european e-justiție. 

7. Statutul de societate europeană 

 Societatea europeană (SE)
20

 trebuie să își aibă sediul social în UE, în același stat 

                                                 
13

 Recomandarea 2005/162/CE a Comisiei din 15 februarie 2005 privind rolul directorilor neexecutivi sau 

al membrilor consiliilor de supraveghere a societăților cotate la bursă și comitetele consiliului de 

administrație sau de supraveghere, JO L 52, 25.2.2005, p. 51. 

14
 Recomandarea 2004/913/CE a Comisiei din 14 decembrie 2004 de încurajare a unui regim adecvat de 

remunerare a directorilor societăților cotate, JO L 385, 29.12.2004, p. 55. 

15
 Secțiunile 1.1 și 2.1 din Recomandarea 2005/162/CE, secțiunile 1.1 și 2.2 din Recomandarea 

2004/913/CE. 

16
 JO L 142, 30.4.2004, p. 12. 

17
 Articolul 1 alineatul (1) din Directiva 2004/25/CE. 

18
 Articolul 22 din Directiva (UE) 2017/1132. 

19
 https://e-iustice.europa.eu/content business registers at european level-105-ro.do. 

20
 Regulamentul (CE) nr. 2157/2001 al Consiliului din 8 octombrie 2001 privind statutul societății 

europene (SE), JO L 294, 10.11.2001, p. 1. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1506964597844&uri=CELEX:32001R2157
https://e-justice.europa.eu/content_business_registers_at_european_level-105-ro.do
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membru în care își are administrația centrală
21

. După încheierea perioadei de 

tranziție, SE care își au sediul social în Regatul Unit nu mai beneficiază de statutul 

de SE. Recunoașterea acestor societăți de către un stat membru al UE-27 ar fi 

posibilă numai în baza condițiilor care se aplică celorlalte societăți comerciale 
constituite în Regatul Unit (a se vedea secțiunea 1 de mai sus din prezentul aviz). 

În conformitate cu articolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 2157/2001, SE pot fi 

create de societăți sau de alte entități juridice care au fost constituite într-un stat 

membru al UE și care își au sediul social și administrația centrală în UE. După 

încheierea perioadei de tranziție, societățile comerciale constituite în Regatul Unit 

nu vor mai putea participa la constituirea de SE. SE care, după încheierea 

perioadei de tranziție, își au sediul social în UE-27 își vor păstra statutul juridic, 

chiar dacă au fost constituite de o societate comercială din Regatul Unit înainte de 

data retragerii. Același lucru este valabil și în cazul filialelor SE
22

. 

 Grupul European de Interes Economic (GEIE)
23

 trebuie să fie înregistrat într-

un stat membru al UE
24

. După încheierea perioadei de tranziție, GEIE care își au 

sediul social în Regatul Unit nu mai beneficiază de statutul de GEIE. 

În conformitate cu articolul 4 din Regulamentul (CEE) nr. 2137/85, GEIE pot fi 

formate numai de către societăți comerciale sau de alte entități juridice care au 

fost constituite într-un stat membru al UE și care își au sediul social și 

administrația centrală în UE sau de către persoane fizice care prestează servicii în 

UE. În cazul în care societățile comerciale constituite în Regatul Unit sau alte 

entități juridice din Regatul Unit sunt membre ale unui GEIE și în cazul în care 

persoanele fizice prestează servicii numai în Regatul Unit, acestea nu vor mai face 
parte din GEIE după încheierea perioadei de tranziție.  

 Societatea cooperativă europeană (SCE)
25

 trebuie să fie creată pe teritoriul 

UE
26

, iar sediul său social trebuie să fie în același stat membru al UE ca și 

administrația sa centrală
27

. După încheierea perioadei de tranziție, SCE care își au 

sediul social în Regatul Unit nu vor mai beneficia de statutul de SCE. 

Articolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 1435/2003 prevede cerința privind 

reședința în UE în cazul persoanelor fizice și cerința privind stabilirea în UE în 

cazul persoanelor juridice care formează o SCE. SCE trebuie să continue să 

întrunească aceste cerințe după retragerea Regatului Unit. În cazul în care 

cerințele prevăzute la articolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 1435/2003 nu mai 

sunt îndeplinite după încheierea perioadei de tranziție, SCE nu mai beneficiază de 
statutul de SCE. 

                                                 
21

 Articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. 2157/2001. 

22
 Articolul 2 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 2157/2001. 

23
 Regulamentul (CEE) nr. 2137/85 al Consiliului din 25 iulie 1985 privind Grupul European de Interes 

Economic (GEIE), JO L 199, 31.7.1985, p. 1. 

24
 Articolul 6 din Regulamentul (CEE) nr. 2137/85. 

25
 Regulamentul (CE) nr. 1435/2003 al Consiliului din 22 iulie 2003 privind statutul societății cooperative 

europene (SCE), JO L 207, 18.8.2003, p. 1. 

26
 Articolul 1 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1435/2003. 

27
 Articolul 6 din Regulamentul (CE) nr. 1435/2003. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:31985R2137&qid=1556616094674&from=RO
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Site-urile web ale Comisiei privind dreptul societăților comerciale 

(https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/doing-business-eu/company-law-and-

corporate-governance_ro) și societatea cooperativă europeană 

(https://ec.europa.eu/growth/sectors/social-economy/cooperatives/european-cooperative-

society_en  

economy/cooperatives/european-cooperative-society en) oferă informații generale. Aceste 
pagini vor fi actualizate cu noi informații dacă va fi necesar. 

Comisia Europeană  

Direcția Generală Justiție și Consumatori 

Direcția Generală Piață Internă, Industrie, Antreprenoriat și IMM-uri 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/doing-business-eu/company-law-and-corporate-governance_ro
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/doing-business-eu/company-law-and-corporate-governance_ro
https://ec.europa.eu/growth/sectors/social-economy/cooperatives/european-cooperative-society_en
https://ec.europa.eu/growth/sectors/social-economy/cooperatives/european-cooperative-society_en
https://ec.europa.eu/growth/sectors/social-economy/cooperatives/european-cooperative-society_en

	- dreptul antitrust al UE și dreptul concentrărilor economice al UE (trebuie precizat că retragerea Regatului Unit nu are impact asupra aplicabilității normelor UE în materie de antitrust și a normelor UE în materie de control al concentrărilor econom...
	- dreptul european în materie de proceduri internaționale de insolvență;
	- dreptul UE al muncii, inclusiv normele privind comitetele europene de întreprindere.
	1. Societățile comerciale constituite în Regatul Unit
	2. Dreptul comercial al UE
	3. Fuziunile transfrontaliere
	4. Drepturile acționarilor și implicarea acestora
	5. Ofertele publice de cumpărare
	6. Sistemul de interconectare a registrelor comerțului (Business Registers Interconnection System – BRIS)
	7. Statutul de societate europeană

