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Aspecte Generale 
Gruparea Europeană de Interes Economic (GEIE), o nouă - şi mai degrabă 
necunoscută - formă legală pentru o companie concepută după exemplul formei 
companiei franceze numită G.i.e. (grupare de interes economic). Bine cunoscute 
exemple de G.i.e. în Franţa sunt sau au fost producătorul de avioane Airbus 
Industries în Toulouse, compania spaţială Arianespace şi organizaţia “Carte 
bleue”. Grupările de interes economic sunt un instrument legal obişnuit în Franţa 
fiind înregistrate mai mult de 10.000 de fondări. 
 
Mult înaintea instituirii unei Pieţe Unice Europene atât Comisia Europeană în 
Brussels cât şi Parlamentul European au realizat cerinţa unui instrument legal 
specific care să ajute cooperarea transnaţională şi interprofesională între 
operatorii economici, în special întreprinderile mici şi mijlocii (IMM). Primele 
propuneri în legatură cu acest subiect au venit din partea Parlamentului 
European la începutul anilor “70, dar s-a ajuns la un acord la nivelul Uniunii 
Europene numai pe la mijlocul anilor “80, în cadrul de atunci al începutului 
legislaţiei Pieţei Unice a Uniunii Europene. 
 
Incă din clipa în care Romania va dobândi calitatea de stat membru al Uniunii 
Europene, Gruparea Europeană de Interes Economic va reprezenta un 
instrument care se va afla la îndemâna socie ăţilor româneşti, persoanelor fizice, 
firmelor sau altor entităţi juridice, care de exemplu pot fi universităţi şi institu ii 
de cercetare, asociaţii şi toate cele care vor dori să conlucreze î

t
ţ

ntr-un cadru larg 
european. GEIE este o formă constituită de către pă i cu privire la scopul său  – 
una cu adevarat europeană – nouă pentru

rţ
 legislaţia societăţilor româneşti. Aşa 

cum această formă a fost asimila ă într-un mod foarte lent de către cele 10 state 
membre noi începând cu 1.5.2004 (în Lituania a fost înregistrată numai o GEIE 
pe 2.3.2006), este îndreptăţit ca eventualii parteneri români ai unei GEIE să se 

t
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confrunte deja cu această situa ie. Mediul de afaceri românesc are multe 
conexiuni cu Uniunea Europeană, cu Italia, Fran a, Germania, Aus ria, cu alte ţări 
din Europa Centrală şi de Est şi este cu desăvârşire necesar ca societăţile 
româneşti, firmele, persoanele fizice şi alte entităţi juridice să se gândească deja 
începând de acum cum efectul Pie ei Unice Europene poate fi metamorfozat în 
sensul dobândirii unui caracter pozitiv, aşa cum colaborarea în afaceri  în general 
şi în Europa poate repurta mai multe succese decât stând în România şi 
aşteptând posibilii clien i.   

ţ
ţ t  

 

ţ

ţ
 
Baze legale 
 
Baza legală pentru Gruparea Europeană de Interes Economic este Regulamentul 
Comunităţilor Europene nr. 2137/85, care a fost publicat în Jurnalul Oficial al 
Comunităţilor Europene L 199, 31 Iulie, 1985. Versiunea în limba română poate fi 
găsită în baza de date a Institutului European din Romania www.ier.ro. sub nr. 
Celex 31985R2137.  
Implementarea unor dispoziţii a fost întârziată la statele membre ale Uniunii 
Europene; fiecare stat a votat implementarea legilor care reglementează anumite 
probleme referitoare la grupări şi a instituit reguli necesare pentru înregistrarea 
grupărilor. Intr-un mod oarecum de înţeles , până la momentul actual Romania 
nu a adoptat o lege de implementare. Unele dintre statele membre ale Uniunii 
Europene au adoptat târziu aceste legi de implementare (ca de exemplu Italia, 
Luxemburg sau Austria; Cipru nici până acum nu a adoptat o lege iar în 
Liechtenstein în Spaţiul Economic European, a fost de asemenea întârziată în 
ani). Dar ar căpăta sens pentru mediul de afaceri dacă Romania ar adopta o lege 
de implementare la timp, pentru momentul când va deveni membră a UE.      
De exemplu, legislaţia Germană a adoptat EWIV-Ausfuehrungsgesetz (Legea 
pentru Implementarea Grupărilor de Interes Economic) din 14 aprilie 1988, care 
a fost publicată pe 22 aprilie 1988 în Bundesgesetzblatt I ( Monitorul Oficial 
German). Potrivit cu Legea de implementare Germană grupările au putut fi 
înregistrate în Germania după 1 iulie 1989.  
 
Astfel Grupările Europene de Interes Economic sunt armonizate în măsura în care 
se face trimitere la o singură lege, Regulamentul Comunităţilor Europene, care 
este acelaşi pentru toate ţările membre ale U.E. (şi valid de asemenea în statele 
membre ale Asociatiei Europene a Liberului Schimb (AELS) ale Spaţiului 
Economic European (SEE) al Norvegiei, Islanda şi Liechtenstein).  
 
Mai puţin armonizată este denumirea: fiecare limbă a Uniunii Europene are 
propriul său mod de exprimare cu privire la Gruparea Europeană de Interes 
Economic şi abrevierea sa GEIE (sau în engleză EEIG), de exemplu în: 
 
Franceză - Groupement europeen d’interet economique - G.e.i.e. 
Germană - Europaeische wirtschaftliche Interessenvereinigung - EWIV 
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Italiană - G uppo europeo di interesse economico - G.e.i.e. r

 
Olandeză - Europees economisch samenwerkingverband - EESV 
Spaniolă - Agrupacion europeo de interes economico - AEIE, etc.2

 
Specialiştii UE în legislaţia societăţilor comerciale precum şi întreprinzătorii 
consideră că din punct de vedere al armonizării este o lipsă certă că aceasta 
formă juridică are câte un nume diferit sau abreviere în fiecare limbă oficială a 
UE – cu toate acestea, mulţi afirmă zâmbind că aceasta se potriveşte mai bine 
într-o Uniune Europeană multi-lingvistică.  
 
Estimarea exactă a numărului total de GEIE fondate în Uniunea Europeană 
reprezintă o sarcină provocatoare. In ciuda obligaţiei înscrierii în obişnuitul 
registru naţional al companiilor, grupările sunt înregistrate şi publicate în Jurnalul 
Oficial S al EU (care de obicei publică achiziţiile publice) adesea cu o întârziere de 
câteva luni, chiar dacă ele deja funcţionează de foarte mult timp. Nu există un 
registru principal al Uniunii Europene pentru GEIE. De asemenea, foarte adesea 
registrele naţionale nu aprobă înregistrările naţionale cu privire la GEIE.   
 
Gruparea Europeană de Interes Economic cu siguranţă nu poate fi considerată o 
“quantite negligeable” în cadrul legislaţiei societăţilor comerciale europene, chiar 
dacă acest instrument legal şi potenţialurile sale sunt încă în mare măsură 
necunoscute.      
 
Atât întreprinzătorii cât şi consilierii juridici şi financiari ar trebui să ştie cum o 
GEIE este structurată: grupările oferă întreprinzătorilor oportunităţi potrivite şi 
folositoare sau chiar o interesantă alternativă la “tradiţionalul” instrument legal 
pentru cooperarea în domeniul afacerilor la nivel transfrontalier. 
 
Grupările trebuie să fie constituite pe baza condiţiilor enunţate în Regulamentul 
European, dar ele sunt un instrument legal foarte flexibil care se pot adapta la 
diferite condiţii economice. Regulamentul asigură o considerabilă libertate pentru 
membrii săi în organizarea internă şi în relaţiile lor contractuale. 
 
Cum să fondezi o Grupare Europeană de Interes Economic 
 
O grupare trebuie să fie formată de cel puţin două părţi care vin din două state 
Europene diferite, societăţi sau entităţi juridice având sediul central într-un stat 
membru, sau persoane fizice. Nu este limită la numărul membrilor, excepţie în 
Grecia şi Irlanda unde numărul maxim de membri este limitat la 20. Aceste 
companii pot fi în posesie chineză sau persoanele pot fi cetăţenii S.U.A.; 
principala condiţie este numai activitatea lor în interiorul Uniunii Europene.  
                                                 
2 În cadrul diferitelor abrevieri ale unei GEIE, limbile de origine latină italiană, franceză şi română prezintă 
cel mai mare avantaj deoarece toate aceste trei ţări folosesc abrevierea “GEIE”. Menţionarea formei legale 
în documente de afaceri, cărţi de vizită şa. reprezintă o obligaţie legală.     
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Provenienţa lor naţională nu este luată în consideraţie, nici natura membrilor: 
două companii sau doi independenţi, sau o companie ori un independent etc. 
 
Membrii unei grupări pot fi companii pe acţiuni, persoane fizice independente ca 
arhitecţi, consultanţi fiscali, jurnalişti etc, persoane care lucrează singure (pe cont 
propriu) ca artişti, asociaţii, entităţi de drept public (de exemplu: universităţi, 
camere de comerţ, oraşe, judeţe…) şi celelalte entităţi juridice. O Grupare poate 
fi formată de un ziarist independent danez, o societate pe acţiuni italiană, o 
asociaţie germană înregistrată şi o societate cu răspundere limitată britanică. 
Oportunitatea unei compuneri mixte oferă un instrument folositor şi inovator şi 
poate avea un impact foarte pozitiv în activităţile Grupării.  
 
Un contract scris este impus de Regulamentul UE. Acest contract pentru 
înfiinţarea unei grupări va include cel puţin3: 
 
 numele grupării precedat sau urmat fie de iniţialele GEIE fie de cuvintele 

Grupare Europeană de Interes Economic,  
 sediul oficial al grupării, 
 obiectul grupării, 
 informaţii despre fiecare membru (nume, numele companiei, forma 

juridică, adresa permanentă, numărul şi locul înregistrării dacă există, 
 durata grupării, excepţie când este nedeterminată. 

 
In mod normal şi în conformitate cu cele mai multe legislaţii europene, 
semnăturile persoanelor care fondează o GEIE sau semnăturile directorilor 
manageri trebuie să fie autentificate, înainte de înregistrare de către notar. 
Formalităţile impuse pentru formare sunt foarte uşoare – fiecare care poate 
fonda o asociaţie poate de asemenea să înfiinţeze o GEIE. 
Numele membrilor, numele oficial al grupării, sediul oficial, contractul de fondare 
şi numele executivului trebuie să fie declarate în registrul comercial. 
 
Grupările fondate în fiecare ţară europeană, dupa publicarea la nivel naţional, 
sunt publicate in Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene, care este de 
asemenea disponibil pe internet: http://ted.publications.eu.int/official.  
 
Sunt referiri pe acest website la jurnalul oficial naţional publicat, cu scopul de a 
facilita obţinerea mai detaliată a informaţiilor şi de a garanta transparenţa. 
 
Obiectul Grupării 
 
                                                 
3 Este într-adevăr posibil să se scrie întregul statut al unei GEIE pe o singură pagină. Dar este recomandabil 
să se menţioneze cât mai multe “chestiuni” în statut; volumul normal al statutului unei GEIE cuprinde între 
20 şi 30 de articole (în jur de 10-15 pagini).   
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Obiectivul pentru care gruparea este formată reprezintă un important element al 
convenţiei de fondare. Obiectivul trebuie să fie declarat o dată cu înregistrarea ca 
o garanţie a publicităţii. Scopul grupării va fi să faciliteze sau să dezvolte 
cooperarea între membri; activităţile sale sunt de natură auxiliară la activităţile 
desfăşurate de membri şi nu pot înlocui propriile activităţi ale membrilor. Totuşi, 
în practică el se supune complet dacă “cooperarea membrilor” este menţionată. 
Potrivit art. 3 al Regulamentului UE scopul grupării va fi “să îmbunătăţească şi să 
sporească rezultatele” activităţilor membrilor.4  
 
Ce nu este permis Grupării 
 
Logic cu obiectul său, o grupare nu poate: 
 
 fi membru al altei Grupări Europene de Interes Economic; 
 să angajeze mai mult de 500 de persoane (această limită a fost introdusă 

la cererea Guvernului German intenţionând să evite aplicarea, cererea,  
Actului de reprezentare a angajaţilor, care stabileşte o formă de 
management comună sau co-decizie); 

 direct sau indirect să deţină acţiuni într-o întreprindere membră (aşa 
numita prohibiţie a proprietăţii; dispensele sunt prevăzute); 

 să exercite o putere de conducere sau de control cu privire la propriile 
activităţi ale membrilor săi; 

 emite împrumuturi acordate membrilor (interzicerea împrumuturilor; 
câteva excepţii sunt prevăzute). 

 
In practica vieţii de afaceri aceste limite nu reprezintă cu adevarat o problemă.   
 
Statut juridic 
 
Gruparea este, în general, înzestrată cu statut juridic (excepţie în unele state 
membre ale UE, ex. Italia, Austria sau Germania). Recunoaşterea statutului 
juridic facilitează realizarea obiectivelor grupării (dezvoltarea propriilor activităţi 
ale membrilor). In toate statele, o grupare are capacitatea, în numele său 
propriu, să aibă drepturi şi obligaţii de orice fel. Ea poate încheia un contract sau 
efectua orice act juridic, ea poate să acţioneze sau să fie acţionată în justiţie, şi 
aceasta separat de legea naţională, dar prin statutul său juridic conferit de 
dreptul UE.   
  
Capitalul înregistrat 
 

                                                 
4 O listă a tuturor GEIE publicate şi de asemenea a celor parţial înregistrate la nivel naţional poate fi găsită 
în homepage a Centrului European de informare EEIG (www.libertas-institut.eu). Dar nu toate registrele 
naţionale publică în mod automat înregistrările naţionale în Jurnalul Oficial S al UE (deşi ar trebui).    
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O Grupare Europeană de Interes Economic poate fi formată cu sau fară active, 
numerar sau contribuţie materială, sau investiţie know how. Cele mai multe din 
grupări, la timpul fondării, nu au nici un capital (în jur de 95%). 
  
Membrii pot decide liber să contribuie sau nu; o grupare reprezintă din acest 
punct de vedere un instrument legal mult mai convenabil decât o societate cu 
raspundere limitată privată, care este condiţionată de existenţa unui capital, care 
pe perioada constituirii sale poate fi blocat.  
 
Răspundere  
 
Membrii unei grupări vor avea răspundere nelimitată pentru datoriile sale, în 
forma de responsabilitate subsidiară (art. 24): la început GEIE va fi 
răspunzătoare iar dacă aceasta nu este posibil, este problema membrilor. 
Dispoziţia prevăzută de art. 24 nu reprezintă un prejudiciu pentru membri: GEIE 
de obicei exercită activităţi auxiliare şi principalele activităţi de afaceri sunt totuşi 
desfăşurate şi controlate de către membri.  
  
Introducerea unei răspunderi nelimitate este o consecinţă a diferenţelor 
fundamentale existente între legislaţiile societăţilor comerciale care se ocupă cu 
acest subiect în Europa. O societate privată cu răspundere limitată Germană 
răspunde pentru cel puţin 25.000 Euro, o societate privată cu răspundere limitată 
în Marea Britanie ar putea fi răspunzătoare pentru o sumă mult mai mică 
(începând de la 1,50 EUR) şi o societate românească cu răspundere limitată are 
un minimum de capital în valoare de 200 RON.  
 
Luând în consideraţie că o grupare este un instrument legal care poate fi folosit 
în fiecare ţară membră a Uniunii Europene, el trebuie să fie sigur. Răspunderea 
nelimitată este paralelă cu publicarea documentului la nivelul intregii UE 
asigurând rezultatul responsabilităţii reglementat într-o directivă a UE şi ulterior 
legilor naţionale. Ea este bazată pe accesul similar la Piaţa Unica UE care 
contribuie la rezultatul responsabilităţii (independent de recunoaşterea vinei) 
producătorilor.  
 
Regulamentul European garantează libertate considerabilă pentru membrii 
grupării; ei de asemenea pot consimţi ca unii dintre ei să răspundă de diferite 
sume. In plus, cheltuielile întreprinse de conducere pot fi limitate pâna când o 
hotărâre a membrilor poate fi dedusă. Cu toate acestea, nici un caz de 
responsabilitate “hara-kiri” nu a fost reclamat în UE, şi aceasta din 1989. 
 
Administrarea unei GEIE: persoane juridice pot fi desemnate, de asemenea. 
 
Administratorul unei grupări cu, de exemplu, al său sediu oficial în Germania, sau 
în alte state membre ale UE, trebuie să fie o persoană fizică şi numai în anumite 
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condiţii şi într-un anumit sens o persoana juridică ; administratorilor care vin din 
ţări care nu sunt membre ale UE le este permis să desfăşoare afacerile pe lângă 
un (sau mai mult decat unul) administrator din UE.  
  
In cele mai multe din alte ţări ale Uniunii Europene, entităţilor juridice, ca de 
exemplu, o societate cu răspundere limitată privată sau o societate pe acţiuni, le 
este permis sa fie numite administrator. O persoană fizică trebuie sa fie 
desemnată ca reprezentantul lor în acest caz. 
 
O societate germană privată cu răspundere limitată, sau o societate pe acţiuni 
suedeză pot deci conduce o grupare cu un sediu oficial in Luxemburg.5  
 
Un administrator este de obicei unul dintre fondatori: ei sunt in general înzestraţi 
cu iniţiativă, capacităţi de comunicare şi cu “un mod de abordare european” 
către mediul de afaceri, condiţii care sunt cerute pentru a desfăşura cu succes 
acest gen de activitate.  
Dupa toate acestea, adresa oficială a unei GEIE de asemenea poate fi transferată 
în interiorul Uniunii Europene. Aceast fapt este unic – în prezent – printre toate 
societăţile (cu excepţia Societăţii de Drept European = societatea de tip 
european, care reprezintă nu de mult altă structură transnaţională); constituie în 
mod clar un avantaj al GEIE. Toate celelalte structuri juridice ar trebui să îşi 
înceteze activitatea printr-o o mulţime de eforturi financiare şi birocratice şi 
adesea cu pierderi de imagine (lichidarea este adesea considerată ceva aproape 
de neconceput) şi ele ar trebui să îşi reia activitatea în alte state membre ale UE 
– din nou cu cheltuieli financiare şi eforturi suplimentare. Toate acestea nu sunt 
valabile pentru o GEIE.  
 
Administrarea, dizolvarea, insolvabilitatea, schimbarea sediului oficial şi lichidarea 
sunt hotărâte de Regulamentul UE, sau de legile de implementare naţională. In 
unele puncte regulile diferă de regulile stabilite pentru alte societăţi. 
 
Impozitare 
 
O GEIE plăteşte taxa pe valoarea adăugată ca orice altă societate (GEIE nu ar 
trebui să uite să se aştepte la un număr de identificare TVA pentru afaceri între 
graniţele UE). Ele de asemenea plătesc impozite pe salarii (de muncă) (de 
exemplu în Marea Britanie) pentru angajaţii lor, dacă există. 
  
Cu toate acestea, o grupare nu plateşte nici o taxă de societate, ca de exemplu 
taxa de corporatie. Deci, o grupare poate oferi diverse avantaje. 

                                                

 

 
5 Cu toate acestea, un număr foarte redus de GEIE au optat pentru asemenea structură de conducere. De 
obicei, cele mai multe GEIE au ca administrator o persoană fizică.   
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 pentru o GEIE nu există nici o obligaţie cu privire la publicitate. 
 un bilanţ nu este cerut de obicei; 
 nici o taxă de societate; 
 cheltuielile curente (de operare) pot fi deduse ca la oricare altă societate.  

 
GEIE sunt taxate potrivit legilor naţionale, cu excepţia companiei scutită de taxe, 
care este desigur de extremă importanţă. Scopul grupării nu este să facă profituri 
pentru sine: ţinând seama de art. 40, profiturile care rezultă din activităţile 
grupării vor fi impozabile numai la nivelul membrilor săi. La sfârşitul anului fiscal 
(care în cele mai multe cazuri coincide cu sfarşitul anului calendaristic) conturile 
vor trebui să fie echilibrate; unei GEIE nu îi este permis să vireze profituri de la 
un an la celalalt (cu excepţia plăţilor în favoarea unui fond de rezervă).   
 
Profiturile vor fi reinvestite sau divizate între membri (potrivit acordurilor 
membrilor). Profiturile, cu toate acestea, pot fi transformate şi în rezerve, motiv 
pentru care desigur, GEIE este extrem de interesantă. Astfel, se creează un nivel 
de eliminare a impozitului deasupra celui de impozitare la nivelul membrilor.  
 
Veniturile unei grupări depind de hotărârea membrilor când ea nu a fost deja 
stabilită în contractul de constituire. Repartizarea profiturilor şi pierderilor, felul 
cheltuielilor de operare (curente) ale grupării, avansurile şi plăţile ulterioare 
trebuie să fie clar stabilite înainte în contractul de fondare sau, chiar mai bine, 
prin intermediul hotărârilor membrilor (pentru că ele pot fi modificate mai uşor 
decât un acord care ar trebui să fie supus registrului societăţii). 
 
In cele din urmă, o grupare poate deţine proprietăţi imobiliare, care sunt 
impozabile pentru GEIE.  
 
Regulamentul redus la un minim 
 
O dată cu Regulamentul Uniunii Europene, legiuitorul european formulează 
regulile reduse la un minimum. Regulamentul înzestrează membrii unei grupări 
cu o considerabilă libertate pentru relaţiile lor contractuale şi organizarea internă.  
  
Statutul (sau contractul de constituire) ar trebui să prevadă regulamentul limitat 
la punctele fundamentale iar toate hotărârile ulterioare ar fi mai bine să fie luate 
prin intermediul membrilor de fiecare dată. Intâi trebuie să amintim: toate 
modificările în contractul de fondare ar trebui să treacă pe la registrul comercial, 
ceea ce ocupă timp şi absoarbe activităţi şi costuri.  
 
Companiile care se îndeletnicesc cu GEIE ar trebui să fie înzestrate cu cunoaştere 
“multiculturala” europeană, cunoştinţe legate de diferite instrumente juridice în 
interiorul ţărilor europene, aptitudini de înţelegere şi comunicare. Un contract 
salvat in computer şi semnat fară nici o înţelegere suplimentară nu poate fi util în 
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acest caz, pe câtă vreme autonomia largă lăsată membrilor, nevoile şi însuşirile 
membrilor trebuie să fie luate cu acurateţe în consideraţie. 
 Experienţa relevă totuşi că în procesul de elaborare a deciziilor în cadrul intern al 
unei GEIE, aproape toate deciziile sunt hotărâte prin metoda unanimităţii. 
 
Tipologii de probleme care se pot ivi   
 
GEIE reprezintă o recentă inovaţie şi cele mai multe din legile de implementare 
au intrat în vigoare în 1992. Acesta este motivul de ce la acel moment aproape 
nu exista încă jurisprudenţa care să trateze acest nou instrument legal în 
Uniunea Europeana. Nişte rapoarte (teze de diplomă, dizertaţii, relatări din 
practică etc.) care tratează cazuri specifice sunt deja disponibile.  
Ele de asemenea descriu cele mai obişnuite probleme care pot apare: 
 comunicarea internă şi costurile sale; 
 probleme lingvistice; 
 îndoieli cu privire la ce fel de impozitare este implicată; 
 repartizarea profiturilor şi pierderilor unde membrii nu au gasit o 

înţelegere înainte; 
 lipsa de încredere în ceilalţi membri. 

  
Ambele, întreprinzătorii care au făcut uz de grupări şi Comisia Europeană, a cărei 
Direcţie Generală pentru Politica Intreprinderii monitorizeaza constant 
dezvoltarea GEIE, sunt mulţumite cu rezultatele la care s-a ajuns. O cercetare 
realizată în cadrul unor teze de diplomă a avut rezultate pozitive: 

• un rezultat pozitiv: aproximativ 70% dintre intervievaţi au declarat că ei 
au ajuns la obiectivele aşteptate şi numai 9% au negat, iar în alte teze 
cifra pozitivă creşte chiar la 90%. Acesta poate fi considerat ca un 
excelent rezultat. 

 
Relatări de experienţă 
 
GEIE sunt un folositor şi foarte flexibil instrument legal, pentru că ele se 
adaptează la diferitele nevoi ale membrilor. Mai mult de 1900 grupări există în 
prezent în statele membre ale UE (grupările care au fost fondate şi deja dizolvate 
nu sunt incluse), şi multe dintre ele ar fi vrednice de menţionare cu scopul de a 
confirma considerabila flexibilitate oferită de către acest nou instrument legal şi 
libertatea garantată membrilor.    
 
 Grupările au fost fondate să exercite o vânzare comună sau să 

achiziţioneze servicii în ţări nemembre ale UE, ca de exemplu Japonia, 
Statele Unite, Canada, ţări din Estul Europei, 

 Să organizeze schimburi de personal şi cursuri de specializare, 
 Să realizeze cercetare şi dezvoltare. 
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 Experţii, avocaţii şi consultanţii fiscali au făcut uz de GEIE să colaboreze în 
multe sectoare: cursuri comune de formare, schimb de personal, cercetare 
şi calitatea de scriitor specialist de literatură, cooperare. 

 Publicitatea experţilor din aproape fiecare ţară în Europa a fondat o 
grupare numită European Advertising Lawye s Association (EALA). EALA, 
printre altele, publică cărţi şi a dezvoltat un sistem (organism) pentru 
evaluarea legală de campanii de publicitate peste tot împrejurul Europei. 

r

 Grupările au fost fondate de catre întreprinzători (tranzacţii, de exemplu, 
în contracte la putere) să întreprindă activităţi comune, 

 Transportatorii au făcut uz de grupări să organizeze transporturi şi servicii 
de logistică. 

 Canalul cultural TV Francez-German “ARTE” este de asemenea o grupare. 
 Mânăstirile din Belgia (producători de bere) şi cele din Franţa (producători 

de brânză) au constituit o grupare în scopul de a pune în vânzare reciproc 
produsele lor. 

 Camerele de comerţ italiană şi franceză, pentru oferirea de consultanţă 
comună  privitoare la înfiinţarea întreprinderilor, producători de filme şi 
sămânţă şi maşini producătoare de sămânţă din Germania, Portugalia şi 
Grecia, împreună cu un centru de cercetare spaniol, au întemeiat o 
grupare în scopul de a îndeplini activităţile solidar.  

 O grupare a fost fondată în regiunea de frontieră a fluviului Rhine să 
conducă un serviciu planificat de autobuz, care operează atât în Franţa cât 
şi în Germania. 

 Crescătorii de cai belgieni şi irlandezi au fondat de asemenea o grupare, 
 Si specialiştii în osteopatie Belgieni şi Britanici au întemeiat “Federa ia 

Europeană pentru Osteopatie Clasică EEIG”. 
ţ

 In Olanda există Federaţia Europeană a cluburilor Harley-Davidson ca o 
GEIE, 

 Si în Mons/Belgia altă grupare funcţionează pentru ameliorarea creşterii 
reproducerii de pisici.  

 Celelalte exemple sunt, doar să menţionăm câteva dintre ele, sistemul de 
alimentare cu benzină direct la pompă pe bază de card de credit pentru 
camioane “TEPAR” format de către cinci companii petroliere în Sudul 
Europei, 

 Cooperarea aeroporturilor regionale în Belgia, Franţa şi Spania, 
 O grupare constituită de către şapte companii de energie nucleară pentru 

îmbunătăţirea standardelor de securitate şi practica centralelor electrice 
nucleare în ţările Europene răsăritene 

 Universităţi din mai multe state membre ale UE au fondat o GEIE cu scop 
de cercetare în testarea de limbaje, aşa cum sunt în general multe 
instituţii de cercetare (academii ale institutelor de ştiinţă, universităţi etc.) 
dacă ele doresc să colaboreze într-un mod pan-european (unele dintre ele 
cuprind de exemplu universităţi ruseşti ca membre asociate)    
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Nu există limită pentru cooperarea societăţilor şi celorlalte forme reglementate 
prin dreptul public sau privat în Europa – şi pentru capacităţile imaginative ale 
întreprinzătorilor săi.   
 
Integrarea de membri din ţări nemembre ale Uniunii Europene 
 
Membri unei grupări sunt de obicei entităţi juridice având sediul oficial în ţările 
UE sau persoane private care îşi desfăşoară activităţile înauntrul U.E. Dar atât 
întreprinzătorii, cercetătorii cât şi alţi actori din mediul privat adesea îndeplinesc 
activităţi care implică subiecte venind din exteriorul U.E, din Elveţia, Statele Unite 
sau Canada etc. şi deci doresc să le includă într-o GEIE. 
 
Entităţile juridice şi persoanele fizice care au reşedinta oficială (sau îşi desfăşoară 
afacerile în cea mai mare parte) în cadrul statelor membre ale Asociatiei 
Europene a Liberului Schimb (AELS) ale Spaţiului Economic European, adică în 
Norvegia, Islanda sau Liechtenstein, pot fi membre ale unei grupări sau o GEIE 
poate fi situată în aceste ţări. Intreprinzătorii şi oamenii de afaceri din aceste ţări 
totuşi rareori şi-au exprimat interesul pentru grupare; motivul principal pentru 
aceasta se poate regăsi în puţinele informaţii despre GEIE deşi totul este public. 
 
Unele probleme se pot ivi în mod deosebit în ce priveşte ţările care sunt adesea 
implicate în tranzacţii de afaceri sau activităţi de orice fel îndeplinite de către 
companiile UE. Elveţia poate fi luată ca exemplu: sunt în Italia, Franţa, Germania 
şi Austria nenumăraţi întreprinzători care au excelente conexiuni de afaceri în 
Elveţia. Intreprinzătorilor elveţieni nu le este permisă participarea pe deplin în 
Piaţa Unică Europeană, şi nici în Spaţiul Economic European. Aceasta este cauza 
pentru care ei caută alte instrumente legale să dezvolte şi să înlesneasca orice 
colaborări de afaceri Europene.  
  
Soluţia unei asocieri a unei GEIE cu parteneri nemembri ai UE rămâne încă un 
interesant instrument legal pentru a merge mai departe de limitele prevăzute de 
Regulamentul European. Luând în consideraţie că înfiinţarea unei asociaţii cu 
membri care nu fac parte din UE poate întârzia înregistrarea unei GEIE, membrii 
ar trebui să o înfiinţeze printr-o hotărâre adoptată de către parteneri mai 
degrabă decât în contractul de fondare. Experienţa demonstrează că membrii 
asociaţi nu sunt consideraţi ca membrii de clasa a doua, ei participă la activităţile 
afacerilor, conducere şi decizii. Dar în acest caz problema de răspundere trebuie 
să fie bine reglementată între parteneri.  
 
In sfârşit, un membru al unei GEIE care nu face parte dintr-un stat membru al 
UE  poate fi numit ca director în măsura în care acolo nu este nici o regulă care 
să o interzică.  
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Sunt unele GEIE care au directori din ţările terţe (de exemplu, grupările sunt 
situate în Germania şi au directori de naţionalitate turcă )  care în acest mod 
integrează partenerii lor din aceste ţări. 
 
Intreprinzătorii din ţările terţe pot desigur decide să fondeze o organizaţie în 
cadrul Uniunii Europene, de asemenea cu scopul de a raspunde cerinţelor 
prevăzute în regulamentul European pentru GEIE.   
 
O grupare poate de asemenea deschide un stabiliment în ţările nemembre ale 
UE. In acest caz gruparea va fi subiect al legislaţiei locale. 
 
Numarul de GEIE sporeşte lent, dar constant 
 
Deşi în Uniunea Europeană, literatura care tratează GEIE este destul de largă (în 
cea mai mare parte tratate teoretice), totuşi cărţile cu privire la legislaţia 
societăţilor comerciale nu oferă o tratare suficientă subiectului, comparat la mai 
multe instrumente legale tradiţionale ca de exemplu societăţile cu răspundere 
limitată private sau societăţile pe acţiuni. Aceasta lipsă de atenţie este datorată  
recentei introduceri a acestui nou instrument legal, neglijenţei generale şi unei 
mai mici cereri în ce priveşte Dreptul European. 
 
Numărul grupărilor sporeşte constant; aproximativ 1900 de grupări au fost 
constituite în U.E. până în luna aprilie a anului 2006. Potrivit Comisiei Europene 
(mai exact fosta Direcţie Generală XXIII, astăzi Directoratul General 
Intreprinderi) la 14.12.1995 au fost 697 de grupări. Cifra 1900 nu include grupări 
care nu au fost încă publicate; nu este nici un registru central în U.E, numai o 
publicare centrală în Jurnalul Oficial S în funcţie de înregistrările în registrul 
naţional. 
 
Majoritatea grupărilor au fost constituite în Franţa (a cărei G.i.e. poate fi 
considerată stramoşul grupărilor), Belgia (ca centru european al multor 
întreprinzători şi asociaţii) şi Luxembourg (comparat la dimensiunea sa), urmate 
de Olanda, Marea Britanie şi Germania.  
 
Tinând seama că o grupare este formată din 6 până la 8 membri în medie, sunt 
în prezent (aprilie 2006) în jur de 15.000 de întreprinzători, entităţi juridice, 
asociaţii care fac uz de grupări6. Altă cercetare realizată în cadrul Comisiei U.E a 
venit la un rezultat puţin diferit la începutul anilor 1990: pe baza a 127 de reacţii 
la chestionare fiecare grupare în medie este formată din 4,3 membri. Cu toate 
acestea, numărul membrilor per grupare a crescut totuşi în ultimii ani, dovada  
străduinţei oglindindu-se în cifra de aproape 8–10 membri per grupare.   

                                                 
6 Cercetare realizată de către Michael Deichsel, Universitatea din Ulm/Germania, şi estimări ale “European 
EEIG Information Centre” 
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Câteva motive pentru a prefera o GEIE la multele instrumente legale tradiţionale 
 
Intr-o expunere sumară, câteva din avantajele oferite de către o grupare sunt 
după cum urmează: 
  

1. este un cadru legal care tinde să dezvolte şi să faciliteze colaborarea 
dintre întreprinzători şi poate reprezenta un nucleu pentru membrii săi;   

 
2. este un instrument legal foarte flexibil şi lipsit de birocraţie, ale cărui 

reguli pot fi hotărâte de către membrii cu respectarea a câtorva proceduri 
stabilite în Regulamentul European; 

 
3. o grupare poate fi fondată cu sau fară active, investiţie sau transfer 

know-how; 
 

4. o grupare poate fi constituită de către subiecte cu un diferit statut juridic: 
persoane care lucrează pe cont propriu, societăţi, firme, camere de 
comerţ etc. 

 
5. membrii unei grupări continuă sa îndeplinească propriile lor activităţi 

autonom. Ei menţin activităţile cu care se ocupau înainte şi în plus obţin 
noi ocazii de afaceri, printr-o nouă interconexiune de sinergie pe care o 
dobândesc; 

 
6. o grupare poate asigura o răspundere complexă: membrii au 

responsabilităţi nelimitate şi numeroase pentru datoriile ei; 
 

7. câştigurile şi pierderile care rezultă din activităţile sale sunt impozabile 
numai în posesia membrilor; câştigurile trebuie să fie divizate mai departe 
up printre membri, dacă nu sunt investite din nou;  

 
8. o grupare nu plateşte impozite nici pe companie şi nici pe câştiguri; 

 
9. o grupare poate desfăşura propriile sale afaceri şi poate avea o marcă a 

fabricii; poate încheia acorduri cu parteneri de afaceri, poate acţiona sau 
poate fi acţionată în justiţie în sfera economică şi poate funcţiona ca un 
mecanism de “one-stop shop” în afaceri;   

10. adresa oficială a unei grupări poate fi cu uşurinţă schimbată în cadrul 
Comunităţii. Celelalte instrumente legale necesită o anterioară dizolvare a 
întreprinderii, care implică costuri, activităţi şi pierdere a imaginii comune; 

 
11. datorită Regulamentului European 2137/85 care constituie baza legală a 

GEIE şi fiind schiţat în fiecare limbă oficială Europeană, întreprinzătorii nu 
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se simt deosebiţi din pricina utilizării unei limbi străine (cum ar fi e.g. 
pentru un partener italian într-o societate privată cu răspundere limitată); 

 
12. GEIE nu trebuie să fie distinctive în cadrul ofertelor publice sau în ceea ce 

priveşte programele finanţate public, conform unei comunicări din partea 
Comisiei Europene în anul 1997;  

 
13. membrii unei grupări nu sunt obligaţi să demonstreze cunoştinţele lor 

anterioare din Piaţa Unică UE, întemeierea unei grupări poate fi foarte 
utilă pentru consorţii care solicită programe finanţate de UE ; 

 
14. membrii lor pot îmbunătăţi cunoştinţele lor din Piaţa Unică Europeană, 

deoarece întreprinzătorii se întâlnesc regulat şi faciliteaza un proces de 
globalizare. 

 
Intreprinzătorii care ar dori să lanseze o GEIE ar trebui, totuşi, să se intereseze 
de o consultaţie. Costurile pentru consultaţie cu privire la GEIE şi impozitarea sa, 
pentru sfat juridic, contractul de fondare, înregistrarea de către un notar şi 
registrul comercial sunt de obicei mai scăzute decât costurile pentru constituirea 
unei societăţi private cu răspundere limitată.  
Mediul de afaceri românesc ar trebui într-adevăr să evite greşelile cu care s-au 
confruntat celelalte noi state membre ale UE şi să fie pregătit pentru această 
formă nouă de cooperare7.  
Pentru unele dintre obiectivele coperării, o GEIE ar putea să nu fie rezolvarea cea 
mai potrivită, dar de asemenea şi în aceste cazuri GEIE ar trebui cunoscută. In 
definitiv, este o formă juridică lipsită de birocraţie şi usor de mânuit în vederea 
colaborarii, favorabilă pentru chestiuni de impozitare şi conducere şi cu un cadru 
juridic transparent -tocmai de ceea ce au nevoie societăţile româneşti, care deja 
deţin excelente contacte către Uniunea Europeană.    

                                                 
7 In cadrul celei de-a 5-a Conferinţe Practice organizată de către Centrul European de informare EEIG în 
noiembrie 2004 în Strasbourg/Franţa, a fost discutat eventualul rol al României cu privire la GEIE: cu 
vecini membri ai UE în Bulgaria şi Ungaria există un mare potenţial pentru GEIE între România şi 
Bulgaria, Ungaria, Republica Slovacă, Slovenia, Grecia, dar în special Germania, Italia şi Franţa. „Axele 
GEIE” nu sunt numai între ţările care se învecinează, dar există de asemenea de-a lungul celor mai mari 
importante linii comerciale, ca şi prin implicarea ţărilor mai mici.  
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