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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Peti�ia nr. 1285/2007, adresată de Giovanni Maria Turra, de cetățenie italiană, în 
numele Società Centro Residenziale INGEFIN S.r.l., privind presupuse neregularită�i 
care au avut loc în timpul organizării unor licita�ii pentru atribuirea unui proiect de 
construc�ii în Golfo Aranci

1. Rezumatul peti�iei

Peti�ionarul sus�ine că licita�ia pentru atribuirea unui proiect la scară largă pentru realizarea 
unei construc�ii în municipiul Golfo Aranci, în Sardinia, nu s-a desfășurat în conformitate cu 
dispozi�iile legislative din Italia �i din Uniunea Europeană, motiv pentru care peti�ionarul 
solicită Parlamentului European investigarea acestui caz. 

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 30 aprilie 2008. Comisia a fost invitată să furnizeze informa�ii 
[articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 21 octombrie 2008

Peti�ionarul reprezintă o întreprindere de construc�ii care dorea să participe la procedura de 
negociere în cauză �i care consideră că a fost împiedicată să facă acest lucru din cauza 
neregularită�ilor care ar fi afectat procedura. 

Peti�ionarul denun�ă în special următoarele neregularită�i: - nu s-a publicat niciun aviz pentru a 
anun�a inten�ia municipalită�ii de a ini�ia procedura, ceea ce ar constitui o încălcare a 
dispozi�iilor legislative na�ionale �i comunitare în domeniu; - termenul fixat de către 
autoritatea contractantă pentru depunerea ofertelor (30 de zile) era prea scurt pentru a permite 
pregătirea unei oferte �i – participarea la procedură era deschisă altor operatori decât 
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întreprinderile de construc�ii, în timp ce programul care trebuie realizat prevede executarea de 
lucrări în valoare de 200 de milioane de euro. 

În plus, operatorul care a fost ales, în final, ca partener privat al STU (întreprinderea Pirelli 
RE) ar fi fost favorizat în mod ilegal fa�ă de ceilal�i poten�iali concuren�i, încălcându-se 
principiul egalită�ii de tratament. 

În special, peti�ionarul afirmă că, pentru a-�i pregăti oferta �i, mai ales, pentru a redacta 
proiectul executiv al interven�iilor pe care STU va trebui să le realizeze, întreprinderea Pirelli 
RE s-ar fi folosit de aceea�i profesioni�ti ca �i cei care fuseseră însărcina�i de municipalitate cu 
pregătirea studiului de fezabilitate privind interven�iile, �i anume un arhitect �i un consultant. 
Colaborarea acestor profesioni�ti ar fi favorizat, în mod ilegal, întreprinderea Pirelli RE, care, 
datorită colaborării, ar fi fost singurul operator în măsură să prezinte o ofertă în momentul 
licita�iei în cauză. 

Potrivit peti�ionarului, Pirelli RE ar beneficia ilegal de faptul că municipiul Golfo Aranci 
de�ine doar 0,01% din capitalul STU Golfo Aranci S.p.A. �i că aceasta din urmă are sarcina de 
a realiza un program care cuprinde, în principal, construirea de clădiri reziden�iale private. 
Aceste împrejurări ar devia obiectivul legisla�iei italiene privind STU, care acordă acestui tip 
de societate avantaje speciale (de exemplu dreptul de a ob�ine exproprierea unor terenuri) în 
realizarea obiectivelor publice ale activită�ii acestora. 

Prin urmare, peti�ionarul solicită Parlamentului să investigheze neregularită�ile men�ionate 
anterior, precum �i eventualele infrac�iuni care se vor stabili. 

În 2005, municipiul Golfo Aranci (SS) a ini�iat o procedură de negociere, fără publicarea 
prealabilă a unui anun� de participare, pentru alegerea unui ac�ionar privat majoritar al unei 
„societă�i de dezvoltare urbană” („Società di Trasformazione Urbana”, denumită în 
continuare: „STU”), care trebuia să se constituie pentru realizarea unui program de dezvoltare 
urbană pe teritoriul municipiului men�ionat anterior.

Posibilitatea de a constitui o astfel de societate este men�ionată de legisla�ia italiană care 
reglementează activitatea colectivită�ilor locale, în special de Decretul legislativ nr. 267/2000 
(privind „Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”). În sensul articolului 120 
din decret, municipiile �i „metropolele” (città metropolitane) pot constitui societă�i pe ac�iuni 
care vor fi însărcinate cu conceperea �i realizarea unor interven�ii de dezvoltare urbană. 

Documenta�ia de care dispun serviciile Comisiei arată că municipalitatea a recurs la procedura 
men�ionată în baza derogării prevăzute de articolul 7 alineatul (2) litera (a) din Decretul 
legislativ nr. 157/19951 (�i anume măsura de transpunere a Directivei 92/50/CEE2 privind 
coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achizi�ii publice de servicii). 
Derogarea permitea utilizarea procedurii în cauză atunci când nicio ofertă nu a fost depusă ca 
răspuns la o procedură precedentă deschisă sau restrânsă.

                                               
1 Decretul a fost ulterior abrogat de Decretul legislativ nr. 163 din 12.04.2006 de transpunere a noilor Directive 
privind contractele de achizi�ii publice 2004/18/CE �i 2004/17/CE.

2 JO L 209, 24.7.1992, p. 1–24
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Peti�ionarul afirmă, într-adevăr, că nicio ofertă nu fusese depusă în momentul licita�iilor având 
acela�i obiect, care fuseseră ini�iate în 2004. 

Un singur operator a participat la procedura de negociere men�ionată anterior, �i anume 
întreprinderea Pirelli RE, care a fost re�inută, în final, ca ac�ionar privat al STU care urma să 
se constituie. 

Prin urmare, la 22 noiembrie 2005, municipiul men�ionat �i Pirelli RE au constituit STU Golfo 
Aranci S.p.a., al cărei ac�ionar privat de�ine 99,99% din capital. 

Comisia observă, mai întâi, că procedura de selec�ie a partenerului privat al unei societă�i cu 
capital mixt „public-privat” nu se supune normelor comunitare legate de achizi�iile �i de 
concesiunile publice decât în măsura în care procedura conduce la încheierea unui contract 
care poate fi calificat drept achizi�ie sau concesiune publică în sensul dreptului comunitar. 

În special atunci când partenerul privat este ales pentru a i se încredin�a executarea lucrărilor 
sau prestarea de servicii prin intermediul societă�ii mixte, procedura de selec�ie trebuie să 
asigure respectarea normelor comunitare pertinente �i mai ales a dispozi�iilor directivelor care 
coordonează procedurile de atribuire a contractelor de achizi�ii publice de lucrări, de bunuri �i 
de servicii. 

În spe�ă, procedura ini�iată de municipiul Golfo Aranci pare să aibă în vedere atribuirea, către 
partenerul privat al STU, a realizării unui program de dezvoltare urbană care prevede 
construirea de clădiri publice �i private, în valoare globală de aproximativ 200 de milioane de 
euro.

Prin urmare, Comisia consideră că procedura men�ionată ar putea să conducă la atribuirea 
unui contract de achizi�ii publice sau a unei concesionări de lucrări în favoarea partenerului 
privat, care ar fi obligat să execute contractul prin intermediul STU. În acest caz, atribuirea ar 
fi supusă Directivei 93/37/CEE1 privind coordonarea normelor în domeniul contractelor de 
achizi�ii publice de lucrări, aplicabilă în perioada respectivă2.

În acest sens, trebuie precizat că no�iunea de contract de lucrări include contractele care au 
drept obiect atât conceperea, cât �i executarea lucrărilor. 

Totu�i, documenta�ia furnizată de peti�ionar nu permite emiterea unei aprecieri definitive în 
acest sens, în special nu permite verificarea prezen�ei unui contract de achizi�ii publice sau a 
unei concesionări de lucrări în sensul dreptului comunitar, ceea ce este necesar pentru a 
determina dispozi�iile Directivei 93/37/CEE, aplicabile în spe�ă. 

Cu toate acestea, Comisia dore�te să formuleze o serie de considera�ii cu privire la presupusele 
neregularită�i denun�ate de peti�ionar, pentru a le identifica pe cele care ar putea constitui, 
eventual, o încălcare a normelor comunitare privind contractele de achizi�ii publice.

În ceea ce prive�te recursul la procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anun�
                                               
1 JO L 199, 9.8.1993, p. 54–83.
2 Directiva a fost înlocuită, începând cu 1 februarie 2006, cu Directiva 2004/18/CE privind coordonarea 
procedurilor de atribuire a contractelor de achizi�ii publice de lucrări, de bunuri �i de servicii.
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de participare, Comisia observă că Directiva 93/37/CEE permite recursul la această procedură 
în momentul în care nicio ofertă nu a fost depusă ca răspuns la procedura precedentă deschisă 
sau restrânsă, în măsura în care condi�iile ini�iale de participare nu sunt modificate substan�ial 
[articolul 7 alineatul (3) litera (a)].

Din lipsa informa�iilor cu privire la procedurile precedente pe care, potrivit peti�ionarului, 
municipiul Golfo Aranci le-ar fi ini�iat în 2004, Comisia nu este în măsură să verifice dacă 
condi�iile care permit invocarea derogării men�ionate anterior erau îndeplinite în spe�ă. 

În ceea ce prive�te termenul pentru depunerea ofertelor, trebuie eviden�iat faptul că termenele 
minime stabilite de Directiva 93/37/CEE nu sunt aplicabile decât în cazul în care s-a publicat 
un anun� de participare. În cazul unei proceduri de negociere fără publicarea prealabilă a unui 
anun� de participare, autorită�ii contractante îi revine sarcina de a stabili un termen potrivit 
pentru depunerea ofertelor. 

În ceea ce prive�te împrejurarea că participarea la procedură a fost deschisă altor operatori 
decât întreprinderile de construc�ii, Comisia arată că, potrivit documentelor licita�iei, 
partenerul privat al STU este ales nu doar în vederea prestării anumitor servicii (în special 
servicii de arhitectură �i de inginerie �i servicii financiare), ci �i în vederea executării unor 
lucrări. Prin urmare, procedura trebuia să fie deschisă operatorilor economici care au 
capacită�ile necesare pentru prestarea serviciilor în cauză. 

În sfâr�it, în ceea ce prive�te avantajele de care ar fi beneficiat ilegal întreprinderea Pirelli RE, 
Comisia observă, în primul rând, că faptul că întreprinderea s-a folosit, pentru conceperea 
lucrărilor care făceau obiectul ofertei sale, de aceia�i profesioni�ti ca �i cei utiliza�i de 
autoritatea contractantă pentru a pregăti studiul de fezabilitate al lucrărilor nu poate fi 
considerat, ca atare, ca fiind contrar principiului egalită�ii de tratament a concuren�ilor. 

În acest sens, trebuie amintit că Curtea de Justi�ie a precizat, în hotărârea sa „Fabricom” 
(hotărârea din 3 martie 2005, cauzele conexe C-21/03 �i C-34/03), că depunerea unei oferte 
pentru un contract de achizi�ii publice de lucrări, de bunuri sau de servicii de către o persoană 
care a fost însărcinată cu cercetarea, experimentarea, studiul sau dezvoltarea respectivelor 
lucrări, bunuri sau servicii, nu poate fi interzisă fără a i se lăsa persoanei în cauză posibilitatea 
de a face dovada că, în împrejurările respective, experien�a dobândită de aceasta nu a putut 
denatura concuren�a.

Elementele de care dispun serviciile Comisiei nu permit să se considere că municipiul Golfo 
Aranci ar fi trebuit să excludă oferta întreprinderii Pirelli RE.

În al doilea rând, în ceea ce prive�te presupusele avantajele legate de împrejurarea că 
programul de interven�ii încredin�at societă�ii STU Golfo Aranci nu ar răspunde obiectivelor 
publice pe care legisla�ia italiană dore�te a să le urmărească prin prevederea unei astfel de 
societă�i mixte, Comisia observă că nu are competen�a de a aprecia conformitatea procedurii 
în cauză cu legisla�ia na�ională men�ionată.

De asemenea, Comisia nu are competen�a de a se pronun�a asupra existen�ei unor eventuale 
încălcări ale legii penale italiene �i, prin urmare, de a verifica dacă s-au comis infrac�iuni pe 
parcursul procedurii. 
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Informa�iile furnizate de peti�ionar nu au permis identificarea unei încălcări a dreptului 
comunitar.

Comisia va contacta autorită�ile italiene pentru a ob�ine informa�iile suplimentare necesare 
pentru a verifica dacă neregularită�ile denun�ate de peti�ionar în ceea ce prive�te procedura de 
alegere a partenerului privat al STU Golfo Aranci constituie încălcări ale normelor 
comunitare privind contractele de achizi�ii publice.

Comisia nu are competen�a de a se pronun�a nici asupra respectării legisla�iei italiene privind 
STU, nici asupra existen�ei unor comportamente calificabile drept infrac�iuni în sensul 
legisla�iei penale na�ionale. 

4. Răspuns suplimentar din partea Comisiei, primit la 20 martie 2009

Ca urmare a examinării petiției în cauză și a petiției nr. 107/2008, prezentată de același 
petiționar și care privește aceeași cerere de ofertă, Comisia a contactat autoritățile italiene 
pentru obținerea informațiilor suplimentare necesare, pentru a verifica dacă neregulile 
denunțate de petiționar și mai ales recurgerea la procedura negociată pentru alegerea 
partenerului privat al societății de dezvoltare urbană (Società di Trasformazione Urbana –
denumită în continuare STU) „Golfo Aranci” reprezintă încălcări ale normelor comunitare 
privind achizițiile publice.

Autoritățile italiene au răspuns prin nota transmisă la data de 23 octombrie 2008, însoțită de 
documentația de rigoare.

Conform documentației, în luna decembrie 2004, comuna societății Golfo Aranci a lansat o 
primă cerere de ofertă pentru alegerea unui acționar privat de către majoritatea unei STU, care 
trebuia să fie constituită pentru realizarea unui program de dezvoltare urbană pe teritoriul 
comunei menționate (aviz publicat în Jurnalul Oficial european la 28 decembrie 2004). 
Nefiind depusă nicio ofertă ca răspuns la această cerere, comuna a lansat o nouă procedură de 
licitație, conform avizului publicat în Jurnalul Oficial european la 25 martie 2005. Nici 
această nouă cerere de ofertă nu a primit răspuns.

Comuna Golfo Aranci a lansat de atunci o procedură negociată, precedată de publicarea unui 
aviz de participare la nivel național și pe site-ul său web, pentru alegerea acționarului privat a 
mai sus menționatei STU. Doi operatori au participat la această procedură: societatea 
INGEFIN S.r.l. și un grup de întreprinderi conduse de societatea Pirelli RE (denumită în 
continuare Pirelli RE). Oferta depusă de societatea INGEFIN fiind neregulamentară și 
incompletă, Pirelli RE a fost aleasă ca acționar privat al STU.

La data de 22 noiembrie 2005, ca urmare a înființării STU, municipiul Golfo Aranci a încheiat 
cu aceasta o convenție „generală” care vizează reglementarea raporturilor dintre părți în ceea 
ce privește aplicarea programului de dezvoltare urbană care face obiectul procedurilor de 
licitație menționate mai sus, precum și un „acord de program/convenție de executare” care 
precizează modalitățile de realizare a programului.
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În urma analizei clauzelor contractuale prevăzute de convențiile menționate, Comisia 
subliniază faptul că acestea par să atribuie, în favoarea STU, o concesionare de lucrări în 
temeiul dreptului comunitar și mai ales în temeiul Directivei 93/37/CEE1 privind coordonarea 
procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții publice de lucrări, aplicabile la acea dată2.

Comisia reamintește faptul că concesionarea lucrărilor reprezintă un contract cu titlu oneros, 
încheiat între o autoritate contractantă și un agent economic, al căror scop este fie executarea, 
fie proiectarea și executarea de lucrări în comun, caracterizat prin faptul că contrapartida 
lucrărilor constă în dreptul de a opera lucrarea, eventual însoțit de un preț.

Convențiile menționate acordă STU dreptul la conceperea și realizarea unei serii de lucrări 
publice și private, precum și gestionarea și exploatarea în scopuri comerciale a unei părți din 
aceste lucrări (articolul 6 din convenția generală). Articolul 2 din convenția de executare 
prevede că lucrările în cauză vor fi realizate fără cheltuieli pentru municipiul Golfo Aranci. 
Întrucât costul lucrărilor este în responsabilitatea STU și mai ales a acționarului său privat 
majoritar, Comisia consideră că acesta va fi remunerat exclusiv din veniturile obținute din 
exploatarea lucrărilor și, prin urmare, este vorba despre o concesionare de lucrări.

Valoarea totală a lucrărilor nu este precizată în convențiile menționate, care indică doar 
valoarea lucrărilor de echipament primar (adică: 4,8 milioane de euro, după cum este indicat 
la articolul 12 din convenția de executare), rezervându-se dreptul de a stabili ulterior valoarea 
celorlalte lucrări. Ținând cont de aceste aspecte, se cuvine să considerăm că valoarea totală a 
lucrărilor depășește pragul aplicării Directivei 93/37/CEE3.

Prin urmare, se cuvine să considerăm că atribuirea realizării programului respectiv de 
dezvoltare urbană era supusă reglementărilor din Directiva 93/37/CEE aplicabilă 
concesionării de lucrări, care prevăd că intenția de a atribui o astfel de concesie face obiectul 
unui anunț publicat în Jurnalul Oficial european și că un termen minim de 52 de zile începând 
de la trimiterea anunțului de participare la Jurnalul Oficial trebuie să fie fixată pentru a 
permite prezentarea candidaturilor. 

Comisia precizează faptul că, în cazul de față, municipiul Golfo Aranci a publicat în două 
rânduri un anunț de participare în JO cu scopul de a solicita prezentarea de oferte de 
concepere și realizarea lor eventuală, permițând STU să realizeze programul de dezvoltare 
urbană în cauză. Cele două anunțuri de participare, publicate în 2004 și în 2005, au fixat un 
termen de prezentare a ofertelor mai mare decât termenul de 52 de zile prevăzut de directivă.

Prin urmare, Comisia consideră că municipiul a asigurat respectarea normelor Directivei 
93/37/CEE aplicabile concesionării de lucrări. Întrucât aceste norme nu stabilesc procedura de 
urmat pentru atribuirea concesionărilor ulterior publicării anunțului, acestea nu contravin 
alegerii din partea municipiului a concesionarului prin intermediul unei proceduri negociate. 

În concluzie, Comisia consideră că, întrucât nicio ofertă nu a fost depusă în termenul fixat în 

                                               
1 JO L 199, 9.8.1993, pp. 54–83.
2 Această directivă a fost înlocuită, începând cu 1 februarie 2006, prin Directiva 2004/18/CE privind 
coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții publice de lucrări, de bunuri și de servicii.
3 Pentru concesionarea lucrărilor, acest prag se ridica la 5 milioane de euro.
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anunțul de participare în cauză, demararea unei negocieri pentru selectarea partenerului privat 
al STU și deci alegerea concesionarului nu poate fi considerat în contradicție cu normele 
comunitare în materie de atribuire a concesionărilor de lucrări.

În privința celorlalte presupuse încălcări denunțate de petiționar, Comisia confirmă opiniile 
formulate în răspunsul său precedent acordat petiției, conform cărora aceste presupuse 
încălcări nu reprezintă încălcări ale normelor comunitare în materie de contracte de achiziții 
publice de lucrări și de concesionări. 

Concluzie

În urma anchetei desfășurate, Comisia nu a identificat nicio încălcare a normelor comunitare 
privind contractele de achiziții publice și concesionările.

5. Răspunsul suplimentar al Comisiei, primit la 25 martie 2010

Potrivit informațiilor furnizate de petiționar în octombrie 2009, licitația care face obiectul 
petiției a fost anulată de Tribunalul administrativ regional pentru regiunea Sardiniei (denumit 
în continuare „TAR Sardinia”).

Prin decizia nr. 1327 din 14 iulie 2009, TAR Sardinia a reținut plângerile formulate în 
recursul inițiat de petiționar, apreciind că procedura urmată de municipiul Golfo Aranci 
pentru a alege partenerul privat al „societății de dezvoltare urbană” („Società di 
Trasformazione Urbana”, denumită în continuare STU) numite Golfo Aranci este ilegală. 

Așadar, TAR Sardinia a anulat decizia municipiului de a alege ca acționar privat societatea 
„Pirelli RE” a STU menționate anterior, precum și toate actele privind constituirea STU care 
au urmat acestei decizii.

Dată fiind această situație, petiționarul solicită sancționarea administrației municipiului Golfo 
Aranci prin inițierea unei proceduri privind încălcarea dreptului comunitar.

Luând act de faptul că licitația în cauză a fost anulată, Comisia observă că posibila infracțiune 
denunțată de petiționar a fost, în orice caz, eliminată și, prin urmare, o procedură privind 
încălcarea dreptului comunitar ar fi inutilă.

În această privință, Comisia dorește să amintească faptul că procedura de constatare a 
neîndeplinirii obligațiilor vizată de articolul 258 din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene (ex-articolul 226 din Tratatul CE) este menită să constate neîndeplinirea de către un 
stat membru a obligațiilor care îi revin în virtutea dreptului comunitar. Scopul procedurii este 
acela de a asigura că statul respectiv pune capăt încălcării dreptului comunitar în cel mai scurt 
timp. De aceea, procedura prevede existența unei faze precontencioase, în timpul căreia 
Comisia solicită statului membru să ia măsurile necesare pentru eliminarea efectelor încălcării 
dreptului comunitar. Numai în cazul în care aceste efecte nu au fost eliminate până la 
termenul fixat de Comisie aceasta poate sesiza Curtea de Justiție în vederea constatării 
nerespectării obligațiilor de către statul membru respectiv.

În sensul articolului 260 din TFUE (ex-articolul 228 din Tratatul CE), Comisia poate solicita 
Curții de Justiție să aplice o sancțiune pecuniară statului membru doar în cazul în care acesta 
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din urmă nu se conformează deciziei de constare a neîndeplinirii obligațiilor. 

În cazul de față, trebuie observat faptul că, chiar dacă licitația lansată de municipiul Golfo 
Aranci ar fi considerată ca fiind contrară reglementărilor comunitare în materie de achiziții 
publice, efectele care decurg din încălcarea acestor reglementări au fost, în orice caz, 
eliminate prin decizia TAR Sardinia menționată anterior.

Concluzii

Întrucât licitația care face obiectul petiției a fost anulată, Comisia constată faptul că existența 
unei posibile încălcări a dreptului comunitar denunțată de petiționar a fost eliminată și, prin 
urmare, nu poate fi luată în calcul inițierea unei proceduri de încălcare a dreptului comunitar 
în această privință.


