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Subiect: Petiția nr. 1624/2009 depusă de A.F., cetățean italian, privind egalitatea 
tuturor în fața justiției în cazul aplicării sancțiunilor pentru construirea 
ilegală de imobile

1. Rezumatul petiției

Autoritățile italiene au decis ca imobilele construite după 1994 fără autorizația necesară să fie 
dărâmate. Petiționarul explică faptul că, deși societatea și umanitatea au evoluat, în multe 
locuri normele de planificare nu s-au schimbat deloc în ultimii 20 de ani. În trecut, autoritățile 
locale au trecut cu vederea construcțiile ilegale și au promis adoptarea de reglementări 
ulterioare. În prezent, aceleași autorități solicită ca imobilele să fie dărâmate. În regiunea 
Campania, sunt și vor mai fi afectate mii de imobile. Deseori proprietarii nu dispun de 
mijloace suficiente pentru a căuta alternative de cumpărare sau de închiriere și rămân fără 
locuință. Petiționarul susține că cei cu relații și cu bani își vor putea cumpăra reglementarea 
autorizației de construcție, evitând astfel dărâmarea imobilului în care locuiesc, pe câtă vreme 
cei care nu dispun de mijloacele necesare riscă să se trezească în stradă. Petiționarul solicită 
instituțiilor europene să intervină pe lângă autoritățile italiene pentru ca acestea să adapteze 
legile de planificare pe care petiționarul le consideră depășite.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 19 februarie 2010. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 11 mai 2010

În conformitate cu Tratatul privind Uniunea Europeană și Tratatul privind funcționarea 
Uniunii Europene, Comisia Europeană nu are competența să intervină într-o chestiune care nu 
implică dreptul comunitar. 
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Cauza fundamentală a problemei ridicate de petiționar este distrugerea locuințelor construite 
fără autorizație. Această chestiune nu implică dreptul comunitar, ci este de competența statul 
membru în cauză.

Comisia nu a găsit, în această petiție, nici un element care ar justifica o acțiune în baza acestui 
caz.


