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Introducere
La 6 aprilie 2009, la ora 3.32 dimineața, orașul Aquila și provincia în care se află sunt 
devastate de un imens cutremur. Peste 300 de persoane mor, iar zeci de mii sunt strămutate1. 
Pe parcursul cutremurului întregul vechi oraș medieval a devenit de nelocuit și rămâne astfel 
până în prezent. Vechiul oraș medieval a fost construit în secolul al XIII-lea, reflectând planul 
orașului Ierusalim. Vechiul oraș are zeci de metri pătrați acoperiți cu biserici și fântâni, 
reprezentând cele 99 de localități din zonă. Cutremurul a afectat, de asemenea, 55 de 
municipii învecinate; unele au fost distruse în totalitate. Întreaga zonă este cunoscută sub 
denumirea de „cratere” (crater). Daunele directe cauzate de cutremur sunt estimate la peste 
10 miliare de euro.

La 16 aprilie 2009, 10 zile după cutremur, procurorul din Aquila organizează o echipă de 
procurori însărcinați să se asigure că în cadrul lucrărilor de reconstrucție ulterioare 
cutremurului nu se infiltrează criminalitatea organizată.

La 11 noiembrie 2009, Parlamentul European a adoptat propunerea Comisiei privind Fondul 
de solidaritate al Uniunii Europene (FSUE) pentru Aquila: 

 493,7 milioane de euro au fost mobilizați din Fondul de solidaritate al Uniunii 
Europene pentru Abruzzi;

 Programul pentru Abruzzi (2007-2013) al Fondului european de dezvoltare regională 
(FEDER) a fost modificat. Prin urmare, modificarea alocării FEDER 2007-2013 a 
constat în transferul de fonduri în cadrul pachetului programului operațional regional. 
În plus, finanțarea acordată din FEDER nu putea fi utilizată pentru reconstrucția 
caselor private distruse sau avariate, ci doar pentru redresarea economică a zonei 
afectate de cutremur și pentru un număr limitat de intervenții la infrastructură în afara 
domeniului de aplicare al Fondului de solidaritate, de exemplu, patrimoniu cultural, 
reconstrucție a oficiilor regionale sau municipale.

La 27 octombrie 2010, Comisia pentru control bugetar (CONT) a trimis o delegație în Aquila
ca parte a unei misiuni mai extinse de informare în Italia.

La 11 aprilie 2011, CONT a avizat următoarele concluzii ale vizitei2: 

În ceea ce privește Abruzzi:
16.  invită Comisia să efectueze un audit ad-hoc asupra Fondului de solidaritate privind 

costurile de ajutor și reconstrucție, precum și legalitatea contractelor cu furnizorii;
17. solicită Comisiei să informeze Comisia CONT cu privire la nivelul erorilor 

identificate până acum în utilizarea fondurilor după cutremur;
18. solicită, de asemenea, Comisiei să informeze Comisia CONT dacă angajamentele 

normale ale fondurilor UE nu au fost reluate după întreruperea și reformarea 
programelor ulterior cutremurului;

19. solicită Comisiei să ofere Comisiei CONT mai multe detalii privind plata de fonduri 
pentru reconstrucție;

20. solicită Comisiei să verifice conformitatea cu normele UE privind achizițiile publice a 
                                               
1 Raportul misiunii pregătit după vizita DG REGIO în Aquila, 11-13 aprilie 2010.
2 Comisia pentru control bugetar, raportul de răspuns privind misiunea de informare în Italia, 26-

28 octombrie 2010, pp. 12/13. 
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DPC1 și să verifice dacă și cum a răspuns guvernul italian la procedura de constatare 
a neîndeplinirii obligațiilor în această privință lansată de Comisie în 2004;

21. regretă că, aparent, DPC a oferit delegației CONT date incorecte.

În 2010 și 2011, procurorul din Aquila deschide mai multe anchete privind utilizarea greșită a 
fondurilor de urgență și reconstrucție de către organizații infracționale. Întrucât o proporție 
considerabilă din finanțări proveneau din Fondul de solidaritate al Uniunii Europene, Comisia 
CONT era interesată să acorde o atenție deosebită acestor anchete. 

La 25 ianuarie 2010, supleantul național al procurorului din cadrul Departamentului Național 
Antimafie (Direzione nazionale antimafia: DNA), Olga Capasso, a declarat: „Mi se pare că, 
printre problemele legate de combaterea criminalității organizate, Aquila este una dintre cele 
mai mari probleme la nivel național”2.

La 7 martie 2011, ca răspuns la o întrebare cu solicitare de răspuns scris adresată de 
Parlament, comisarul Barnier a declarat: „în ceea ce privește lucrările de construcție ca 
urmare a cutremurului din L’Aquila, ancheta nu a identificat nicio dovadă de încălcări ale 
legislației UE privind achizițiile publice, s-a constatat că autoritățile italiene au respectat 
dispozițiile relevante ale UE”3.

La 21 septembrie 2011, Comisia CONT a primit documente din partea firmei de avocatură 
Vinciprova & Chinnici, care confirmau încălcarea normelor UE privind achizițiile publice în 
cadrul procedurilor de achiziții publice inițiate de Departamentul pentru Protecția Civilă 
(DPC) după cutremur. 

La 9 decembrie 2011, coordonatorii CONT au dezbătut o scrisoare pe care au primit-o de la 
firma de avocatură Vinciprova & Chinnici. În scrisoare, firma de avocatură indica neregulile 
de gestionare a fondurilor în ceea ce privește toaletele chimice4. 

La 21 decembrie 2011, coordonatorii CONT au decis să trimită către OLAF, cu cererea de a fi 
evaluat, dosarul legat de cazurile evidențiate de firma de avocatură Vinciprova & Chinnici. 

Până în prezent, CONT nu a primit niciun răspuns de la OLAF privind cererea respectivă.

La 18 decembrie 2012, pe parcursul reuniunii CONT, comisarul Hahn a anunțat că raportul de 
audit al Comisiei privind Abruzzi va fi trimis Parlamentului în câteva săptămâni.

Cu toate acestea, numai la 15 iulie 2013, raportul de audit a fost transmis în cele din urmă 
președintelui CONT. Raportul a fost confidențial, ceea ce a însemnat că membrii CONT au 
avut doar posibilitatea de a citi raportul într-o încăpere supravegheată, fără a putea să ia note. 
În plus, membrilor nu le este permis nici să comenteze pe baza conținutului raportului și nici 
să citeze din acesta. Prin urmare, cetățenii europeni nu vor avea acces la informațiile privind 
                                               
1 Departamentul pentru Protecția Civilă.
2 Raitre TG, 25 ianuarie 2010: „Mi sembra che tra i problemi legati alla lotta alla criminalità organizzata quello 

dell’Aquila sia uno dei nodi più grossi a livello nazionale”.
3 P-000904/2011 http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=P-2011-

000904&language=EN
4 Această scrisoare a fost trimisă, de asemenea, către OLAF și Comisie.
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modul în care banii proveniți din impozitele aplicate lor au fost folosiți. 

În cadrul aceleași reuniuni CONT, comisarul Hahn a invitat raportorul să transmită Comisiei 
Europene întrebările pe care comisia le are. 

La 29 ianuarie 2013, comisarul Hahn a oferit următoarele răspunsuri întrebărilor: 

Răspunsul 42 - 19 a)

Potrivit Comisiei „întreaga sumă a fost cheltuită, iar operațiunile au fost finalizate înainte de 
30 noiembrie 2010”. Raportorul a solicitat Comisiei să explice de ce i-au fost necesari mai 
mult de doi ani pentru a realiza auditul. În răspunsul său (42-19), Comisia a declarat că „în 
principiu, procedura va fi închisă la începutul anului 2013”, dar răspunsul nu a explicat 
motivul pentru care auditul a durat mai mult de doi ani. 

Răspunsul 42-19 b)
În răspunsul său, Comisia a declarat că „grantul din Fondul de solidaritate al UE nu a fost 
folosit pentru reconstrucție, ci pentru prima operațiune de urgență”. Cu toate acestea, pe 
parcursul vizitei delegației în Aquila, guvernul italian a informat CONT că proiectul CASE1

privește case permanente, iar proiectul MAP2 privește case provizorii. În consecință, 
răspunsul Comisiei este în contrast total cu afirmațiile guvernului italian; declarații pe care 
guvernul italian le-a făcut în cadrul unor reuniuni publice, precum și al unor documente 
oficiale. Nu este clar dacă Comisia presupune că guvernul italian a folosit nelegal finanțările 
din Fondul de solidaritate al Uniunii Europene sau încearcă să își justifice propria lipsă de 
vigilență în ceea ce privește cheltuirea fondurilor.

Răspunsul 42-20 

În acest răspuns, Comisia a rugat deputații în PE să îi furnizeze informații privind procedurile 
de constatare a neîndeplinirii obligațiilor de către autoritățile italiene. Cu toate acestea, 
Comisia a primit informații detaliate privind procedura de constatare a neîndeplinirii 
obligațiilor în legătură cu achiziționarea de toalete chimice, cu mai mult de un an înainte. Nu 
este clar de ce Comisia nu recunoaște că a primit aceste informații sau dacă a pierdut dosarul. 
În plus, Comisia și-a justificat lipsa sa de acțiune în ceea ce privește procedurile de constatare 
a neîndeplinirii obligațiilor declarând că autoritățile italiene – care erau anchetate pentru 
încălcarea normelor UE privind achizițiile publice – au asigurat Comisia că nu a existat nicio 
încălcare a normelor UE privind achizițiile publice. Este foarte grav că Comisia a întrebat 
autoritățile anchetate de neîndeplinirea obligațiilor dacă ele consideră sau nu relevante 
acuzațiile de neîndeplinire a obligațiilor. 

La 18 februarie 2013, Curtea de Conturi Europeană (CCE) a transmis Parlamentului Raportul 
special nr. 24/2012: Răspunsul Fondului de solidaritate al Uniunii Europene la cutremurul 
produs în regiunea Abruzzi: Pertinența și costul acțiunilor. 
                                               
1 CASE: Acronimul de la Complessi Antisismici Sostenibili Ecocompatibili, adică locuințe sigure din punct de 

vedere seismic și durabile din punctul de vedere al mediului. Proiectul CASE a fost anunțat de Consiliul de 
miniștri italian la 23 aprilie 2009. La 28 aprilie 2009, guvernul italian a emis Legea-decret nr. 39, cunoscută 
sub denumirea de „Decreto Abruzzo”, care impune Departamentului pentru Protecția Civilă să asigure 
construcția de locuințe CASE care pot fi folosite în mod durabil.

2 MAP: Acronimul pentru Moduli Abitativi Provvisori, adică module de locuit provizorii.
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La 25 iunie 2013, în cadrul unei audieri organizate de grupul PEE în cadrul Parlamentului 
European privind subiectul, autoritățile italiene prezente au argumentat că proiectul CASE ar 
trebui considerat un proiect de locuințe temporare, și nu de locuințe permanente, deoarece 
reconstrucția vechiului oraș va durat 15-20 ani să fie finalizată, ceea ce înseamnă aproximativ 
25 de ani după cutremur1. În plus, autoritățile italiene au declarat în cadrul audierii că 
întreținerea proiectului CASE costă 9 milioane de euro pe an deoarece locuințele sunt de slabă 
calitate. În mod similar, au fost identificate probleme în ceea ce privește locuințele din cadrul 
proiectului MAP.

Domeniul de aplicare și obiectivele auditului CCE (Raportul special al CCE nr. 24/2012)
Auditul CCE a examinat:

 dacă cheltuielile prevăzute pentru acordul de punere în aplicare au fost conforme cu 
Regulamentul privind Fondul de solidaritate al UE; 

 dacă proiectul CASE a fost bine planificat și rapid pus în aplicare și
 dacă proiectul C.A.S.E a fost implementat cu luarea în considerare în mod adecvat a 

principiului economicității?

Constatările CCE
CCE face următoarele observații în raportul său: 

 Operațiunile care urmează să fie finanțate includ refacerea imediată la starea de 
funcționare a infrastructurii de energie, de apă, de canalizare, de transport, de 
telecomunicații, de sănătate și de educație, precum și furnizarea de adăposturi 
temporare și de servicii de salvare pentru a satisface nevoile imediate ale populației. 
67 500 de persoane au rămas fără casă după cutremur.

 Aproximativ 30 % (144 de milioane de euro) din contribuția Fondului de solidaritate 
al Uniunii Europene a fost alocată pentru operațiuni care erau pe deplin eligibile în 
temeiul Regulamentului privind Fondul de solidaritate al Uniunii Europene. Cu toate
acestea, proiectul CASE (acronimul italian pentru „Complessi Antisismici Sostenibili 
Ecocompatibili”, adică locuințe sigure din punct de vedere seismic și durabile din 
punctul de vedere al mediului), deși era relevant pentru nevoile efective, nu a respectat 
prevederile specifice ale Regulamentului privind Fondul de solidaritate al Uniunii 
Europene, deoarece au fost construite clădiri permanente noi, în loc de locuințe 
temporare. Proiectul CASE a primit 70 % din finanțare, 350 de milioane de euro. 
Strategia aleasă pentru proiectul CASE a soluționat nevoia de locuințe a 15 000 de 
persoane afectate de cutremur, dar nu a răspuns în timp util și cu o capacitate 
suficientă nevoilor efective ale populației. Locuințele CASE au fost mai scumpe decât 
locuințele standard. 

 Regulamentul privind FSUE prevede că fondul poate fi utilizat doar pentru acțiuni 
urgente de primă necesitate, inclusiv măsuri provizorii de cazare. Regulamentul nu 
prevede finanțarea unei reconstrucții reale. Domeniul de aplicare al FSUE este limitat 
la cele mai urgente nevoi, în timp ce reconstrucția pe termen lung este lăsată pentru 
alte instrumente. Prin urmare, în opinia auditorilor UE, proiectul CASE, care furniza 
locuințe de durată și sustenabile, nu respecta obiectivele FSUE.

                                               
1 Dl Gabrielli, DPC – dl Chiodi, guvernator al regiunii Abruzzi – dl DelCorvo, președinte al provinciei Aquila 

– dl Cialente, primar al orașului Aquila – și alții.
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 Mai mult, se prevede că apartamentele CASE vor genera venituri considerabile în 
viitor, deși Regulamentul privind FSUE nu conține nicio prevedere pentru o astfel de 
eventualitate1.

Recomandările CCE
Comisia ar trebui: 

 să ia în considerare adaptarea Regulamentului privind FSUE la evoluțiile recente în 
cadrul strategiilor privind răspunsul la dezastre; 

 să încurajeze statele membre să își îmbunătățească pregătirea în cazuri de urgență 
pentru a oferit asistență în timp util și eficace din punctul de vedere al costurilor și 

 să promoveze luarea în considerare în mod adecvat a principiului economicității în 
cadrul proiectării și al implementării de proiecte de urgență.

Răspunsurile Comisiei
Comisia

 consideră că proiectul CASE, în situația dată, corespunde pe deplin condițiilor și 
obiectivelor Regulamentului privind FSUE, întrucât răspunde unei nevoi urgente a 
mii de oameni care au rămas fără casă din cauza cutremurului, furnizându-le 
adăposturi temporare până când vor putea să se întoarcă la propriile lor case;

 este de părere că alegerea făcută de autoritățile italiene în cadrul procedurii de achiziții 
publice nu are niciun impact asupra bugetului UE;

 consideră că a fost o realizare majoră construirea într-un timp așa de scurt a blocurilor 
CASE pentru un număr așa de mare de persoane, având în vedere condițiile date, iar 
majoritatea lor a fost disponibilă până la sfârșitul anului. Nu au fost niciodată 
destinate să găzduiască întreaga populație rămasă fără case;

 în comunicarea sa privind viitorul rol al FSUE, acceptă ideea că regulamentul trebuie 
schimbat și va folosi oportunitatea oferită de viitoarea revizuire a regulamentului 
pentru a clarifica formularea privind „măsurile provizorii de cazare” și a soluționa 
problema generării de venituri;

 împărtășește analiza Curții potrivit căreia un nivel ridicat de pregătire este esențial 
pentru succesul acțiunilor de răspuns în caz de dezastru și, prin urmare, ar trebui 
promovat.

Misiunea de stabilire a faptelor pe teren de către raportor 
Prima vizită a raportorului în Aquila a avut loc la 7-8 octombrie 2010. 

În august 2013, situația centrului istoric rămâne în mare parte neschimbată. În ultimii patru 
ani, numai vreo două clădiri (una publică și una privată) au fost reconstruite în zona roșie2. În 
ceea ce privește persoanele strămutate, se estimează că aproximativ 49 de persoane locuiesc 
încă în hoteluri3, iar aproximativ 5 000 de persoane au locuințe în temeiul așa-numitei măsuri 
„autonoma sistemazione”4.

                                               
1 Citat din CCE 13/05.
2 Zona roșie se referă la zonele din Aquila și din împrejurimi care sunt închise de către autorități din motive de 

siguranță.
3 Autoritățile locale nu au putut să ofere raportorului un număr exact.
4 Populația putea să aleagă între locuințe C.A.S.E. și granturi constând în sume forfetare pentru cei care își 
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Observații specifice
În zonele CASE, MAP și MUSP1 nu există niciun indiciu care să arate că locuințele și școlile 
au fost construite din fonduri ale UE. Din contră, există numeroase indicii care specifică 
faptul că respectivele clădiri au fost construite cu donații de la entități private și de la 
administrațiile locale. Ceea ce contravine normelor UE.

Situația MAP 
S-a identificat o serie de probleme cu privire la calitatea locuințelor din cadrul proiectului 
MAP. Acestea includ:

 materialele de construcție au fost în general de slabă calitate;
 unele module de locuit provizorii (MAP) au fost evacuate la ordinul procurorului din 

Aquila potrivit căruia locuințele în cauză sunt caracterizate de „deficiențe” și sunt 
„periculoase și insalubre”2. Din ordinul procurorului din Aquila, întregul modul de 
locuit provizoriu Cansatessa a fost evacuat (54 de familii). În plus, persoana 
responsabilă cu achiziții publice pentru acest proiect a fost arestată, iar alte 10 
persoane sunt anchetate. În plus, 34 de familii au fost evacuate din modulul de locuit 
provizoriu Arischia, iar 15 familii au fost evacuate din modulul de locuit provizoriu 
Tempera; 

 riscul de incendiu: modulul de locuit provizoriu din Monticchio a luat foc din cauza 
sistemului electric defectuos din clădire. Întreprinderea care a construit acest modul de 
locuit provizoriu nu mai există;

În plus, mortarul utilizat este inflamabil și, prin urmare, prezintă un pericol de 
incendiu;

                                                                                                                                                  
găseau singuri locuințe. Definiția pentru „autonoma sistemazione” se găsește în Raportul special al CCE 
nr. 24/2012 la punctul 25 nota 17 pagina 17.

1 MUSP: Acronimul pentru Moduli ad Uso Scolastico Provvisori (module pentru uz școlar temporar). Aceste 
module înlocuiesc temporar școlile avariate de cutremur.

2    http://www.abruzzoweb.it/contenuti/difetti-e-pericoli-sgombrati-100-map--si-costruiva-male-anche-dopo-il-
sisma/513991-302/ http://www.abruzzoweb.it/contenuti/map-sequestrati-parla-la-del-principe--gia-
ricollocati-inquilini-cansatessa/514065-302/

http://ilcentro.gelocal.it/laquila/cronaca/2013/04/17/news/map-sequestrati-a-rischio-i-beni-1.6902405
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 numeroase module de locuit provizorii au probleme legate de conductele de apă1, 
umiditate2, pereți sparți3, podele sparte4, canalizări5 și finisaje; 

Situația CASE
O serie de probleme au fost, de asemenea, identificate în legătură cu CASE. Acestea includ:

 calitatea materialelor de construcție a variat foarte mult, de exemplu, numeroase 
clădiri CASE au probleme cu sistemul electric, infrastructura sanitară și încălzirea6,

 CASE Pagliare di Sassa a luat foc din cauza sistemul electric defectuos și pentru că a 
fost construit cu materiale inflamabile7,

 probleme de siguranță cu izolatorii seismici: potrivit procurorului din Aquila, 200 
dintre izolatorii seismici instalați sunt defecți. La cererea Procuratorii din Aquila, 
izolatorii seismici au fost testați de un laborator din San Diego (California). Izolatorii 
seismici produși de societatea ALGA Spa au picat testul. Izolatorii seismici au fost 
anterior testați de laboratorul Eucenter din Pavia, G. Calvi. Dl Calvi a fost și directorul 
CASE în cadrul DPC. În consecință, acesta este un caz tipic de controlor controlat și 
de conflict de interese. Orașul Aquila a solicitat daune de 2,6 milioane de euro de la 
Alga Spa8. 

                                               
1 Villetta di Bagno.
2 Ocre. 
3 Poggio Picenze & San Martino e Rocca di Cambio.
4 http://www.abruzzoweb.it/contenuti/laquila-incendio-a-pagliare-di-sassa--case-fatte-con-materiali-

infiammabili/522577-4/ http://www.abruzzoweb.it/contenuti/progetto-case-cede-rivestimento-il-comune-
non-risponde/522971-302/

5 Civita di Bagno.
6 St. Antonio.
7 http://www.abruzzoweb.it/contenuti/laquila-incendio-a-pagliare-di-sassa--case-fatte-con-materiali-

infiammabili/522577-4/ http://www.abruzzoweb.it/contenuti/progetto-case-cede-rivestimento-il-comune-
non-risponde/522971-302/

8 http://www.ingegneri.cc/articolo/15515/politecnico-di-torino-gli-isolatori-sismici-de-laquila-sono-difettosi
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Situația MUSP 
Nu s-au înregistrat probleme. Cu toate acestea, modulele pentru uz școlar temporar nu vor fi 
temporare, întrucât nu există niciun plan de reconstrucție a școlilor. 

Probleme legate de costuri și probleme financiare

 Cifrele prezentate de DPC de la vizita CONT în Aquila sunt contradictorii. În 
consecință, DPC susține că UE a contribuit la 3,5 % din costuri, iar în alte locuri DPC 
susține că UE a contribuit la 27,67 % din costuri.

 Costurile totale pentru CASE se ridică la 809 milioane de euro pentru 185 de clădiri, 
ceea ce înseamnă un preț mediu de 4 372,97 de euro pe clădire. FSUE a contribuit cu 
350 de milioane de euro la finanțarea construcției a 80 de clădiri CASE, ceea ce 
reprezintă 42 % din totalul clădirilor. Alte 8,2 clădiri (4 % din total) au fost finanțate 
din donații private;

 Potrivit Raportului special al CCE nr. 24/2012, casele CASE costă cu 158 % mai mult 
decât prețul de piață1;

 Raportul special al CCE nr. 24/2012 a evidențiat costul ridicat al pilonilor din oțel2. 
Cu toate acestea, aceeași societate (EDIMO) produce piloni similari din beton, al căror 
preț este jumătate din cel al pilonilor din oțel.

Veniturile care decurg din FSUE

 DPC a fost de acord cu închirierea acoperișurilor caselor CASE de către o societate 
pentru a instala panouri solare pentru o perioadă de 20 de ani. Firma care deține 
contractul de închiriere a garantat alimentarea cu energie a clădirilor, cu toate acestea, 
surplusul de energie este vândut pe piață pentru profit; 

 Municipalitatea din Aquila a decis3 să închirieze apartamentele CASE unor noi 
chiriași. Sunt incluși tinerii care au crescut în locuințe CASE ca persoane strămutate și 
care doresc să locuiască singuri.

Criminalitatea organizată

 Mai mulți subcontractanți nu dispuneau de certificatul obligatoriu antimafie, 

                                               
1 Raportul special al CCE nr. 24/2012, punctul 32 pagina 21.
2 Raportul special al CCE nr. 24/2012, punctul 33a, p. 21. 
3 Delibera, municipalitatea Aquila, iulie 2013.
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„certificato Antimafia”1;
 DPC a crescut utilizarea subcontractării de la proporția permisă de 30 % la 50 %2;
 Infractori căutați au fost descoperiți la fabricile societății Edimo, care este una dintre 

cei 15 contractanți pentru proiect;
 DPC nu a respectat normele UE privind achizițiile publice. Procuratura din Aquila a 

deschis mai multe anchete în ceea ce privește achizițiile publice. Una dintre aceste 
anchete s-a încheiat cu un ordin de evacuare a mai multe module de locuit provizorii 
(MAP) din motive de siguranță, iar persoana responsabilă cu achizițiile publice a fost 
arestată; 

 De la început, Comisia a refuzat să considere incorectă procedura de achiziții publice a 
DPC. Comisia a argumentat că natura urgentă a situației a justificat metodele 
simplificate și deficiențele din cadrul procedurii de achiziții publice. Cu toate acestea, 
contractele pentru toaletele chimice au fost finalizate înainte de cutremur, ceea ce 
încalcă în totalitate normele UE privind achizițiile publice.

 O parte din fondurile pentru CASE și MAP au fost plătite unor societăți cu legături 
directe sau indirecte cu criminalitate organizată; totuși, documentația pentru aceste 
acuzații grave nu a făcut parte din auditul CEE, întrucât autoritățile italiene 
competente nu au făcut-o publică3;

 În cadrul audierii menționate anterior din cadrul Parlamentului European din 
25 iunie 2013, Comisia a declarat că a descoperit cazuri de fraudă. Potrivit Comisiei, 
aceasta a comunicat constatările către DPC și, ulterior, DPC a schimbat aceste proiecte 
asociate fraudei cu proiecte în care nu a fost descoperită nicio fraudă. Nu este clar de 
ce Comisia a ales să abandoneze procedura normală, care ar fi impus transmiterea 
dosarului suspect către OLAF pentru o anchetă suplimentară și ar fi implicat 
autoritățile judiciare italiene. Este foarte îngrijorător faptul că Comisia nu a urmat 
procedura corectă, întrucât o face complice la fraudă. 

Observații generale
1. Întrucât raportorul a fost numit să elaboreze prezentul document de lucru, acesta din 

urmă a primit numeroase rapoarte și informații pe parcursul timpul afectat întrebărilor 
în cadrul parlamentului italian, precum și de la asociații4 și ziare5, inclusiv „Libera” și 
„Site.it”. Aceste informații verificate din surse au fost incluse în prezentul document
de lucru.

2. Un alt element important al analizei rezultatelor privind folosirea fondurilor europene 
este impactul pe care fondurile l-au avut asupra populației locale și a zonei.
Nereconstruirea locuințelor și faptul că amplasamentele CASE și MAP se află în zone 
relativ izolate a însemnat împrăștierea comunităților6.

                                               
1 Certificat privind neimplicarea în criminalitatea organizată, eliberat de Camera de Comerț italiană.
2 Site-ul DPC.
3 Prefectura din Aquila: „[…] documentația care privește toate activitățile de prevenire și combatere a 

criminalității organizate”. 04/02/2013 Protocolul nr. 0011773, clasificarea 55.01.
4 Dossier Abruzzo. „La fine dell’isola felice”. 2010, December. Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le 

mafie. www.libera.it/flex/cm/.../BLOB%3AID%3D4515
5 Site.it, La Repubblica, il Messaggero, il Centro, Abruzzo Web, News Town.it
6 http://www.youtube.com/watch?v=KhfDsAlhBB4 ș i  „Radici, L’Aquila di cemento”, regia di Luca 

Cococcetta.
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În raportul misiunii Comisiei privind Aquila din 20101, Comisia nu menționează niciuna 
dintre problemele care i-au fost aduse în atenție de către mai mulți deputați în PE. Exemplele 
de neglijență ale Comisie includ: 

 „posibilitatea de a recurge la excepțiile de la normele obișnuite de achiziții publice –
care ar fi fost posibilă într-o situație de urgență – nu a fost folosită.” Raportul special 
al CCE nr. 24/2012 confirmă contrariul;

 „la prima vedere, nu am putut găsi dovezi privind costuri exagerate (au fost exprimate 
acuzații potrivit cărora costul pe m2 a fost dublu față de prețul de piață)”. Cu toate 
acestea, potrivit Raportului special al CCE nr. 24/2012 costurile au fost cu 158 % mai 
mari decât prețul de piață (p. 21);

 Raportul misiunii declară că „se pare că este totuși recomandat un anumit grad de 
prudență” în ceea ce privește anchetarea juridică a societăților care construiesc case cu 
banii contribuabililor din UE. Dacă Comisia ar fi citit documentele oficiale privind 
această problemă, Comisia ar fi aflat că în primele două șantiere de construcții2

„gruppo interforze3” (grupul interoperativ) a descoperit 132 de firme subcontractante 
fără autorizația corespunzătoare de lucru în șantierele respective și că unele dintre 
firme aveau legături cu criminalitatea organizată4; cu toate acestea, ordinanza (decret 
ministerial) eliberat de DPC scoate retroactiv de sub incriminare situația de a nu 
dispune de autorizația corespunzătoare. 

Recomandări și comentarii ale raportorului în vederea unei posibile includeri în raportul 
privind descărcarea de gestiune acordată Comisiei pentru exercițiul financiar 2012

1. salută, în ciuda unei întârzieri mai mari de un an, Raportul special al CCE 
nr. 24/20125; ia act de faptul că prin acest raport, în cele din urmă, o instituție a UE 
oferă Parlamentului și contribuabililor din UE răspunsuri la unele dintre întrebările 
privind gestionarea fondurilor UE din regiunea Abruzzi, după cutremurul din 2009; 

2. felicită CCE pentru garantarea Regulamentului privind FSUE în ceea ce privește tipul 
de adăpost care poate fi oferit în temeiul regulamentului;

este pe deplin de acord cu declarația CCE potrivit căreia „Aproximativ 30 % (144 de 
milioane de euro) din contribuția Fondului de solidaritate al Uniunii Europene a fost 
alocată pentru operațiuni care erau pe deplin eligibile în temeiul Regulamentului 
privind Fondul de solidaritate al Uniunii Europene. Cu toate acestea, proiectul CASE 
(acronimul italian pentru «Complessi Antisismici Sostenibili Ecocompatibili», adică 
locuințe sigure din punct de vedere seismic și durabile din punctul de vedere al 
mediului), deși era relevant pentru nevoile efective, nu a respectat prevederile 
specifice ale Regulamentului privind Fondul de solidaritate al Uniunii Europene, 
deoarece au fost construite clădiri permanente noi, în loc de locuințe temporare. 
Proiectul CASE a primit 70 % din finanțare, 350 de milioane de euro. Strategia aleasă 
pentru proiectul CASE a soluționat nevoia de locuințe a 15 000 de persoane afectate 

                                               
1 Raportul misiunii pregătit după vizita DG REGIO în Aquila, 11-13 aprilie 2010.
2 Bazzano și Cese di Preturo.
3 ex art. DM 14-3-2003.
4 www.libera.it/flex/cm/.../BLOB%3AID%3D4515 – pagina 8.
5 Scrisoarea președintele CCE, Victor Caldera, 10 decembrie 2010 – CPT11656EN01-10PP-OR.doc. 
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de cutremur, dar nu a răspuns în timp util și cu o capacitate suficientă nevoilor efective 
ale populației. Locuințele CASDE au fost mai scumpe decât locuințele standard”1. 

3. Ia act de faptul că evaluarea CCE referitoare la încălcarea Regulamentului privind 
FSUE în legătură cu finanțarea de locuințe permanente este corectă. Decretul nr. 1462 
din 3 aprilie 2012 eliberat de prefectul Gabrielli confirmă evaluarea CCE. În 
consecință, decretul, care transferă proprietățile CASE din orașul Aquila, definește 
C.A.S.E în felul următor la articolul 1: „unități de locuit pentru utilizare permanentă”2;

4. ia act totuși de faptul că Raportul special al CCE nr. 24/2012 nu ia în considerare pe 
deplin toate încălcările normelor UE în ceea ce privește procedurile de achiziții 
publice și alte tipuri de utilizare greșită a fondurilor acordate de UE înainte de 
cutremurul din 2009;

5. recomandă Italiei să returneze finanțările din FSUE dacă, în viitor, se obține profit din 
proiectele finanțate de contribuabilii din UE;

6. regretă profund lipsa de acțiune a Comisiei în acest caz; regretă în continuare că 
raportul de audit intern al Comisiei este confidențial, ceea ce înseamnă că cetățenii 
europeni nu au acces la informații privind modul în care banii proveniți din impozitele 
aplicate lor sunt utilizați;

7. solicită Comisiei să clarifice de ce i) deși alertată de anchetele deschise de procurorul 
din Aquila, Comisia a refuzat mereu să ancheteze dacă fondurile acordate de UE au 
fost plătite unor operatori economici care au legături cu criminalitatea organizată3; ii)
deși Comisia a fost alertată de faptul că ar putea exista probleme în ceea ce privește 
costurile proiectului CASE, Comisia a refuzat să dea curs acestui subiect4; iii) Comisia 
a refuzat în mod consecvent să se intereseze de această chestiune.

8. ia act că peste 42 % din proiectul CASE a fost construit din banii contribuabililor din 
UE, și nu de guvernul italian, astfel cum a susținut fostul prim-ministru italian, Silvio 
Berlusconi; 

9. regretă profund că Parlamentul încă așteptă răspunsuri de la OLAF; 

10. este de acord cu articolul lui Michael Kimmelmann din New York Times: Aquila: un 
exemplu de neurmat5;

11. îndeamnă raportul ca, pentru descărcarea de gestiune acordată Comisiei pentru 
exercițiul financiar 2012, să includă criticile vehemente de mai sus ale Comisiei în 

                                               
1 Comunicatul de presă al Curții de Conturi Europene ECA/13/05.
2 Art. I. I moduli abitativi destinati ad una durevole utilizzazione di cui all'articolo 2 del decreto legge 28 

aprile 2009, n. 39, convertito con modificazione alla legge 24 giugno 2009, 11.77, identificati dalle 
corrispondenti unita immobiliari riepilogate nell’allegato n. 1, che costituisce parte integrante e sostanziale 
del presente decreto, sono assegnati in proprietà a titolo gratuito al Comune di L'Aquila.

3 JO C 10, 14.1.2011.
4 JO C 10, 14.1.2011.
5 New York Times, 30 noiembrie 2012.
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raportul său de descărcare de gestiune și să utilizeze aceste informații în evaluarea 
generală a gestionării bugetului de către Comisie; 


