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Către: Administraţia Prezidenţială 
În atenţia: Domnului Preşedinte, Traian Băsescu 
 
Către: Guvernul României,  
In atenţia: Domnului Prim Ministru, Victor Ponta 
 
Spre ştiinţă: Ministrului de Externe, Titus Corlăţean 

Ministrului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor 
vârstice, Rovana Plumb 

    Reprezentanţa Comisiei Europene  
    Partide Parlamentare 
    Parteneri sociali  
    Mass media 
 
Ref: Societatea privată cu răspundere limitată cu un singur membru ("SUP") 
 
Domnule Preşedinte, 

Domnule Prim ministru, 

Ne adresăm dumneavoastră pentru a vă atrage atenţia cu privire la propunerea 
Comisiei Europene publicată recent, referitoare la Societatea privată cu 
răspundere limitată cu un singur membru ("SUP" - COM (2014) 212 final). 

Propunerea SUP generează îngrijorări serioase cu privire la evaziunea fiscală, 
drepturile lucrătorilor şi în general guvernanţa corporatistă durabilă. Dacă este 
adoptată, această directivă ar fi o invitaţie deschisă pentru companiile de toate 
dimensiunile pentru a minimiza responsabilităţile care le revin în temeiul 
legislaţiei naţionale.  

IMM-urile autentice, mai ales dacă acestea sunt întreprinderi cu o singură 
persoană, în mod normal îşi desfăşoară activităţile la nivel local. Prin urmare, 
valoarea adăugată a unei intervenţii UE pentru astfel de companii este 
îndoielnică. Mai mult decât atât, sindicatele nu pot accepta faptul că normele 
simplificate conţinute în SUP ar putea fi utilizate în mod abuziv de către marile 
companii pentru a eluda legislaţia UE mai elaborată privitoare la companii, cum ar 
fi reglementările privind Societatea europeană ("SE").  

 



 

 

Directiva SUP propusă nu reprezintă altceva decât o incurajare de a folosi 
societăţi de tip casuţă poştală. Faptul că fondatorul companiei va fi liber să 
localizeze sediul social în orice stat membru la alegere, iar procedurile de 
înregistrare se transformă într-o simplă formalitate, are drept consecinţe 
facilitarea evaziunii fiscale, iar în domeniul securităţii sociale, există, de 
asemenea, un risc de eludare a contribuţiilor obligatorii de către angajator.  

De asemenea, propunerea Comisiei nu conţine nicio măsură de siguranţă, pentru 
a împiedica companiile mai mari de a abuza de această formă de societate. 
Companiile vor fi încurajate să modifice în mod artificial structura lor, cu scopul 
de a minimiza obligaţiile care le revin în conformitate cu legislaţia naţională 
aplicabilă în mod normal. O companie care angajează un număr semnificativ de 
lucrători într-un stat membru cu o legislaţie elaborată privind informarea, 
consultarea și participarea lucrătorilor ar putea cu ușurinţă realiza un "transfer" 
de proprietate asupra unora dintre activităţile sale la o filială stabilită ca un SUP 
într-un stat membru, mai indulgent, sustrăgându-se astfel obligaţiilor aplicabile în 
statul membru în care afacerile sunt de fapt derulate. 

Confederaţia Naţională Sindicală Cartel ALFA vă solicită aşadar să respingeţi 
Directiva SUP. Este necesar ca instituţiile UE să lucreze împreună cu partenerii 
sociali pentru a găsi soluţii adecvate pentru o abordare durabilă a dreptului 
european al societăţilor comerciale:  

• Înainte de orice altă iniţiativă în dreptul societăţilor comerciale, legiuitorul 
UE trebuie să elaboreze normele corespunzătoare, astfel încât să se asigure 
că locul de înregistrare este legat de locul principal de afaceri;  

• Procedurile de înregistrare trebuie să furnizeze garanţiile necesare pentru 
verificarea identităţii fondatorului companiei și bunul său renume;  

• protecţie adecvată trebuie, de asemenea, să fie pusă în aplicare pentru a 
garanta comportamentul financiar al societăţii, inclusiv o bază de capital 
mai substanţială. Acest lucru este necesar pentru a asigura răspunderea 
necesară faţă de clienţi, creditori și forţa de muncă.  

NU putem accepta ca drepturile lucrătorilor la informare, consultare și 
reprezentare să fie diluate sau ocolite! 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

Cu stimă, 
 
Bogdan Iuliu HOSSU 
Preşedinte CNS „Cartel ALFA” 


