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Комисия по петиции

11.5.2010

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП
Относно: Петиция 1771/2009, внесена от Marin Mândrilă, с румънско гражданство, 

от името на дружеството Mari-Vila COM S.R.L., относнонарушение на 
законодателството в областта на възлагането на договори за 
обществени поръчки в Румъния

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията изразява загриженост във връзка с грубо нарушение на 
румънското законодателство в областта на обществените поръчки, заедно с редица 
неконкурентни и незаконни практики, чиято цел е да се елиминира конкуренцията, 
които според твърденията му остават ненаказани от органите. Вносителят, чието 
дружество е участвало в редица тръжни процедури за възлагане на договори за 
обществени поръчки за ремонт и поддръжка на пътната мрежа в Букурещ, посочва, че 
договорите често се възлагат на картел, сформиран около дружеството Technologica 
Radion SRL, чийто оборот за три години е достигнал 200 милиона евро Като пример 
вносителят описва тръжни процедури, които според него са подходящи за целите на 
точното оценяване на най-изгодното предложение.  Той също така описва различните 
практики, приети с цел необосновано увеличаване на цената на строителните работи с 
мълчаливото съгласие на органите (включване в спецификациите на строителни 
работи, които вече са извършени, или на строителни работи за пътища в добро или 
отлично състояние, които не се нуждаят от ремонт). Той твърди, че многобройните 
заявления до румънските органи да разследват въпроса са били отхвърлени или 
пренебрегнати.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 17 март 2010 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).
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3. Отговор от Комисията, получен на 11 май 2010 г.

На 16.11.2009 г. вносителят на петицията се обърна към Комисията с жалба, идентична 
с горепосочената петиция, получена по същото време от Европейския парламент. 

С писмо от 22 декември 2009 г. обаче вносителят на петицията информира Комисията, 
че желае да оттегли жалбата си от 16.11.2009 г., като се обоснова с това, че си е дал  
сметка, че не е било възможно посочените от него сведения във въпросната жалба да 
бъдат проверени систематично, и че не желае да навреди на образа на визираните 
дружества и институции. 

Поради тези причини Комисията предвижда в кратки срокове да прекрати процедурата 
по нарушение, свързана с горепосочената жалба.


