
Titlul VII^1 - Societatea europeana
__________
Titlul VII^1, ce contine art. 270^2a) - 270^2e), a fost introdus prin art. I pct. 10 din O.U.G. nr. 
52/2008.

Art.  270^2a)

Societatilor europene cu sediul in Romania le sunt aplicabile prevederile Regulamentului 
Consiliului (CE) nr. 2.157/2001 din 8 octombrie 2001 privind statutul societatii europene, cele ale 
prezentului capitol, precum si cele privitoare la societatile pe actiuni, in masura compatibilitatii lor 
cu dispozitiile regulamentului comunitar.

Art.  270^2b)

(1) Societatile europene cu sediul social in Romania au personalitate juridica de la data 
inmatricularii in registrul comertului.

(2) O societate europeana nu poate fi inmatriculata in registrul comertului decat dupa incheierea 
unui acord privind implicarea angajatilor in activitatea societatii, in conditiile prevazute de 
Hotararea Guvernului nr. 187/2007.

(3) In termen de 30 de zile de la inregistrare, Oficiul National al Registrului Comertului va 
comunica Jurnalului Oficial al Uniunii Europene un anunt privind inmatricularea societatii. Anuntul 
va cuprinde informatiile prevazute de art. 14 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 2.157/ 2001.

Art.  270^2c)

(1) Orice societate europeana inmatriculata in Romania isi poate transfera sediul social intr-un alt 
stat membru.

(2) Proiectul de transfer, vizat de judecatorul-delegat, se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, 
Partea a IV-a, pe cheltuiala societatii, cu cel putin 30 de zile inaintea datei sedintei in care adunarea 
generala extraordinara urmeaza a hotari asupra transferului.

(3) Hotararea adunarii generale privind transferul sediului social al societatii europene intr-un alt 
stat membru se adopta in conditiile art. 115 alin. (2). In cazul in care actionarii reprezentand 
majoritatea capitalului social sunt prezenti sau reprezentanti, decizia poate fi adoptata cu majoritate 
simpla.

Art.  270^2d)

(1) Creditorii societatilor europene ale caror creante sunt anterioare datei publicarii proiectului de 
transfer si care nu sunt scadente la data publicarii pot face opozitie in conditiile art. 62.

(2) Opozitia prevazuta la alin. (1) suspenda executarea operatiunii pana la data la care hotararea 
judecatoreasca devine irevocabila, in afara de cazul in care societatea debitoare face dovada platii 
datoriilor sau ofera garantii acceptate de creditori ori incheie cu acestia un acord pentru plata 
datoriilor.

Art.  270^2e)

(1) Actionarii care nu au votat in favoarea hotararii adunarii generale prin care a fost aprobat 
transferul sediului intr-un alt stat membru au dreptul de a se retrage din societate si de a solicita 
cumpararea actiunilor lor de catre societate.

(2) Dreptul de retragere poate fi exercitat in termen de 30 de zile de la data adoptarii hotararii 
adunarii generale.

(3) Actionarii vor depune la sediul societatii, alaturi de declaratia scrisa de retragere, actiunile pe 
care le poseda sau, dupa caz, certificatele de actionar.

(4) Pretul platit de societate pentru actiunile celui ce exercita dreptul de retragere va fi stabilit de un 



expert autorizat independent, ca valoare medie ce rezulta din aplicarea a cel putin doua metode de 
evaluare recunoscute de legislatia in vigoare la data evaluarii. Expertul este numit de 
judecatoruldelegat, in conformitate cu dispozitiile art. 38 si 39. Costurile de evaluare vor fi 
suportate de societate.

(5) Judecatorul-delegat, ulterior verificarii legalitatii transferului, pronunta o incheiere ce atesta 
indeplinirea conditiilor prevazute de art. 3-5 din prezenta lege si a celor prevazute de art. 8 din 
Regulamentul Consiliului (CE) nr. 2.157/2001.

(6) Ulterior radierii societatii europene transferate, oficiul registrului comertului va comunica 
Jurnalului Uniunii Europene, pe cheltuiala societatii, un anunt privind radierea societatii din 
registrul comertului din Romania ca urmare a transferului sediului acestuia intr-un alt stat membru.


