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Ref: Petiția nr. 0639/2008, adresată de Luigi Giovanni Solinas, de naționalitate italiană, 
privind nepunerea în aplicare a unei hotărâri a Curții de Justiție

1. Rezumatul petiției 

Petiționarul protestează împotriva neaplicării de către statul italian a unei decizii (cauza C-
217/06) aparținând Curții de Justiție cu privire la o licitație publică organizată în Sardinia. 
Petiționarul reproșează Comisiei Europene faptul că nu a luat nicio măsură împotriva statului 
italian în acest caz. Petiționarul solicită Parlamentului European să intervină în scopul 
asigurării securității juridice în Europa.

2. Admisibilitate 

Declarată admisibilă la 16 octombrie 2008. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 192, alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la data de 20 martie 2009

În urma unei plângeri din 2003, Comisia a deschis împotriva Italiei o procedură de încălcare a 
dreptului comunitar, al cărei obiect este acordarea directă, în favoarea societății Maresar Soc. 
Cons. arl,, de către comuna Stintino, a următoarelor lucrări: „implementarea și realizarea 
lucrărilor de adaptare tehnologică și structurală, amenajarea și finalizarea rețelelor hidrice și a 
canalelor de scurgere, a rețelei de drumuri, a structurilor și a echipamentelor din localitate, a 
punctelor de cazare turistică situate pe teritoriul comunei Stintino și în afara acestuia, inclusiv 
salubrizarea și decontaminarea litoralului și a centrelor turistice din vecinătatea acestuia”.

Având în vedere că încălcarea nu a fost eliminată în timpul procedurii precontencioase, la 12 
mai 2006 Comisia a sesizat Curtea de Justiție cu un recurs pentru neîndeplinirea obligațiilor în 
temeiul articolului 226 din tratat, în cazul Republicii italiene (cauza C-217/06).
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Comisia a considerat că atribuirea lucrărilor respective în favoarea societății Maresar, prin 
Convenția nr. 7/91 din 2 octombrie 1991 precum și actele adiționale încheiate ulterior între 
această societate și comuna Stintino, reprezenta o neîndeplinire a obligațiilor ce reveneau 
Republicii italiene în temeiul Directivei 71/305/CEE a Consiliului din 26 iulie 1971 privind
coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții publice de lucrări1, aplicabilă 
în momentul încheierii convenției în cauză.

Prin hotărârea sa din 4 octombrie 20072, Curtea de Justiție a declarat fondată plângerea 
Comisiei și a decis următoarele: „prin permiterea continuării a cel puțin uneia dintre lucrările 
încredințate societății Maresar Soc. Cons. arl de către comuna Stintino în condițiile 
Convenției nr. 7/91 semnată la 2 octombrie 1991 și a actelor adiționale încheiate ulterior între 
aceleași părți, Republica italiană nu și-a îndeplinit obligațiile care îi reveneau în temeiul 
Directivei 71/305/CEE, în special al articolelor 3 și 12 din aceasta”. 

Prin scrisoarea din 19 octombrie 2007, Comisia Comunităților Europene s-a interesat cu 
privire la măsurile luate de guvernul italian în vederea punerii în aplicare a hotărârii. 

În răspunsul oferit de autoritățile italiene se preciza faptul că lucrările încredințate în mod 
ilegal societății Maresar fuseseră executate integral înainte de hotărârea Curții, că gestionarea
lucrărilor de către Maresar s-a încheiat la 31/12/2006, luând astfel sfârșit orice raport juridic 
ce a urmat încheierii Convenției nr. 7/91 și actelor adiționale ulterioare și că, oricum, comuna 
Stintino, prin Decizia nr. 58 a Consiliului Comunal din 26 noiembrie 2007, a susținut că 
încheierea convenției și a actelor adiționale între administrația comunală și Maresar, 
reprezentând o violare a dreptului comunitar în materie de contracte de achiziții publice, 
încetase să producă orice efect juridic. 

Acestea fiind stabilite, Comisia a considerat că, odată epuizate efectele neîndeplinirii 
obligațiilor, Decizia nr. 58/2007 citată mai sus constituia singura măsură ce se mai putea lua 
pentru a se conforma hotărârii Curții. 

Comisia a hotărât să claseze cazul la 3 aprilie 2008. 

Petiționarul este reclamantul care denunțase Comisiei ilegalitatea atribuirii directe a lucrărilor 
respective în favoarea societății Maresar. În urma plângerii acestuia, Comisia a deschis o 
procedură de încălcare a dreptului comunitar, care a culminat cu hotărârea Curții de Justiție.

În calitatea sa de reclamant, petiționarul a fost informat cu privire la etapele procedurii. În 
urma hotărârii Curții de Justiție, serviciile Comisiei l-au informat, prin scrisoarea din 31 
ianuarie 2008, cu privire la intenția acestora de a clasa cazul, explicând motivele acestei 
hotărâri și oferindu-i posibilitatea de a prezenta noi elemente în favoarea modificării hotărârii.
Petiționarul a formulat observații prin scrisoarea sa din 24 februarie 2008, fără a furniza însă 
elemente noi. Prin scrisoarea din 15 aprilie 2008, serviciile Comisiei l-au anunțat pe acesta cu 
privire la clasarea cazului, oferindu-i explicații suplimentare cu privire la motivele acestei 
decizii. 

                                               
1 Publicată în Jurnalul Oficial L 185, 16.08.1971, pp. 5-14 
2 Hotărâre nepublicată încă în Culegere (comunicarea hotărârii este publicată în Jurnalul Oficial C 178, 
29.07.2006)
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Prin prezenta, petiționarul denunță ilegalitatea deciziei Comisiei de a clasa cazul, considerând 
decizia lipsită de o motivație adecvată și absurdă din punct de vedere juridic. Argumentele 
petiționarului pot fi rezumate după cum urmează: 

- faptul că lucrările au fost executate integral nu putea justifica clasarea cazului, deoarece 
acest fapt ar fi echivalat cu privarea de orice efect util atât a procedurii de încălcare, cât și a 
deciziei Curții;

- Comisia nu a luat nicio măsură pentru a asigura punerea în aplicare a hotărârii, cu toate că ar 
fi trebuit să inițieze o procedură de neîndeplinire a obligațiilor în temeiul articolului 228 din 
tratat, pentru a cere Curții să impună Italiei plata unor daune cominatorii sau a unei sume 
forfetare;

- jurisprudența în materie de admisibilitate a unui recurs de neîndeplinire a obligațiilor în baza
articolul 228 din tratat, invocată de Comisie, nu este pertinentă;

Având în vedere neîndeplinirea obligației de a asigura punerea în aplicare a hotărârii Curții de 
către Comisie, petiționarul cere Parlamentului European să-și folosească autoritatea, în special 
autoritatea de a sesiza Curtea de Justiție, în vederea restabilirii certitudinii juridice;

Comisia dorește să reamintească în primul rând că procedura de neîndeplinire a obligațiilor 
prevăzută la articolul 226 din Tratatul CE vizează constatarea, de către un stat membru, a 
neîndeplinirii obligațiilor ce îi revin în temeiul dreptului comunitar;

Hotărârea Curții care a stabilit neîndeplinirea obligațiilor stipulează obligația statului membru 
de a lua măsurile necesare de punere în aplicare a hotărârii. Comisia, care trebuie să asigure 
punerea în aplicare a hotărârii, poate sesiza Curtea de Justiție cu un recurs pentru
neîndeplinirea obligațiilor, în temeiul articolului 228 din tratat, pentru a cere impunerea de 
sancțiuni pecuniare statului membru în cauză, doar în cazul în care acesta nu a luat măsurile 
ce se impuneau prin punerea în aplicare a hotărârii în termenul prevăzut în avizul motivat pe 
care Comisia îl poate trimite în urma unei noi proceduri precontencioase. 

În cazul de față, Curtea a constatat neîndeplinirea obligațiilor decurgând din normele
comunitare în materie de contracte de achiziții publice.

Scopul esențial al acestor norme este de a asigura deschiderea licitațiilor publice către 
concurența europeană, fapt pentru care punerea în aplicare a hotărârii care declară încălcarea
acestei norme cuprinde obligația de a dispune încetarea efectelor achiziției publice atribuite
ilegal și reatribuirea acesteia printr-o licitație în conformitate cu reglementărilor comunitare. 

Este evident de altfel că, atâta timp cât contractul de achiziții publice a fost executat în 
întregime, aceasta nu mai produce efecte și astfel nu mai poate fi luată nicio măsură pentru a 
asigura acest rezultat. De asemenea, este evident că nu se poate atribui doua oară un contract 
de achiziții care este deja executat în întregime. 
Pe baza acestor considerații, Curtea de Justiție consideră că un recurs pentru neîndeplinirea 
obligațiilor având ca obiect încălcarea normelor în materie de contracte de achiziții publice nu 
este admisibil în cazul în care contractul atribuit ilegal și-a încetat orice efecte (a se consulta 
hotărârea din 11 octombrie 2007, cauza C 237/05). Chiar dacă această jurisprudență vizează 
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procedura de neîndeplinire prevăzută la articolul 226 din tratat, principiul pe care aceasta îl 
stabilește trebuie să fie aplicat în egală măsură în cazul procedurii de neîndeplinire prevăzute
la articolul 228.
În ceea ce privește, în mod particular, hotărârea ce face obiectul petiției, trebuie precizat
faptul că, prin Convenția nr. 7/91 se prevedea posibilitatea de a încredința societății Maresar o 
serie de lucrări, urmându-se a se face referire la acte adiționale în vederea identificării 
lucrărilor specifice ce urmau a fi executate. 

Curtea a constatat că, la data scadentă a termenului fixat în avizul motivat adresat de Comisie 
Italiei (la 18 decembrie 2004), o parte din lucrările specifice cuprinse în actele adiționale 
încheiate în perioada 1991 - 2001 erau încă în curs de execuție1. 

Cu toate acestea, la data hotărârii, lucrările fuseseră deja executate în întregime, așadar nu mai 
puteau face, cu siguranță, obiectul unei noi atribuiri. Având în vedere că achiziția publică ce a 
avut drept obiect aceste lucrări nu mai producea niciun efect juridic, Comisia nu putea solicita 
adoptarea altor măsuri în această privință.

În schimb, trebuia să se asigure că mai sus menționata convenție nu mai este folosită pentru 
atribuirea altor lucrări specifice ce țin de obiectul său. Comisia a verificat dacă s-a luat o
măsură adecvată în acest scop, și anume Decizia nr. 58 a Consiliului municipal din Stintino 
din 26 noiembrie 2007, prin care s-a hotărât încetarea oricărui efect al convenției în cauză.

Comisia consideră că nu mai există nicio altă măsură de punere în aplicare a hotărârii ce poate 
fi impusă autorităților italiene. De altfel, petiționarul nu indică măsurile care, după părerea sa, 
ar fi trebuit fi luate.

Comisia dorește în cele din urmă să facă cunoscut faptul că nu împărtășește părerea 
petiționarului din punctul căruia de vedere hotărârea în cauză nu ar avea niciun efect util. 

Această decizie a avut drept consecință declararea fără efect a Convenției 7/91 și a stabilit în 
plus ilegalitatea atribuirii directe a contractului de achiziții publice societății Maresar. 

Din acest punct de vedere, se impune sublinierea caracterului obligatoriu al hotărârilor Curții 
de Justiție, pe care judecătorii naționali sunt obligați să le respecte. În mod particular, 
hotărârile privind neîndeplinirea obligației unui stat membru constituie baza unei 
responsabilități pe care statul și-o poate eventual asuma cu privire la persoanele cărora le 
revin drepturi prin neîndeplinirea în cauză. 

Persoanele afectate de încălcarea normelor europene în materie de atribuire a contractelor de 
achiziție publică din partea comunei Stintino ar putea să invoce hotărârea în fața instanțelor 
naționale, acestea neputându-se abate de la aprecierea Curții, conform căreia atribuirea directă 
în favoarea societății Maresar nu este compatibilă cu dreptul comunitar. 

Comisia a luat inițiativele necesare pentru a asigura punerea în aplicare a hotărârii Curții de 
                                               
1 În cazul unei proceduri de neîndeplinire a obligațiilor, Curtea trebuie să ia în considerare situația așa cum 
aceasta se prezenta la data scadentă (2 luni în mod normal) a termenului fixat în avizul motivat al Comisiei, prin 
care statul membru este obligat să elimine infracțiunea ce face obiectul avizul motivat.
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Justiție din 4 octombrie 2007 în cauza C- 217/06. În acest context, Comisia a verificat ca 
autoritățile italiene să adopte singura măsură posibilă pentru a se conforma hotărârii Curții.

Nu se are în vedere nicio altă inițiativă. 


