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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1771/2009, του Marin Mândrilă, ρουμανικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της εταιρείας Mari-Vila COM S.R.L., σχετικά με σχετικά με 
παραβίαση της νομοθεσίας για τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων αγοράς στη 
Ρουμανία

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων καταγγέλλει κατάφωρη παραβίαση της ρουμανικής νομοθεσίας για τις δημόσιες 
συμβάσεις, καθώς και πλήθος μη ανταγωνιστικών και παράνομων πρακτικών που 
αποσκοπούν στον εξοβελισμό των ανταγωνιστών, οι οποίες εικάζεται ότι παραμένουν 
ατιμώρητες από τις αρχές. Ο αναφέρων, η εταιρεία του οποίου έχει συμμετάσχει σε πολλές 
διαδικασίες υποβολής προσφορών για τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων αγοράς για την 
ανακαίνιση και συντήρηση του οδικού δικτύου του Βουκουρεστίου, επισημαίνει ότι οι 
συμβάσεις ανατίθενται επανειλημμένα σε ένα καρτέλ που έχει σχηματιστεί γύρω από την 
εταιρεία Technologica Radion SRL, ο κύκλος εργασιών της οποίας έχει ανέλθει μέσα σε τρία 
έτη στα 200 εκατομμύρια ευρώ. Ο αναφέρων περιγράφει ενδεικτικά διαδικασίες υποβολής 
προσφορών που θεωρεί κατάλληλες για τον σκοπό της επακριβούς αξιολόγησης της πλέον 
συμφέρουσας προσφοράς. Περιγράφει επίσης τις διάφορες πρακτικές που ακολουθούνται για 
την αδικαιολόγητη αύξηση του κόστους των εργασιών με τη σιωπηρή συμφωνία των αρχών 
(συμπερίληψη στις προδιαγραφές εργασιών που έχουν ήδη εκτελεστεί ή εργασιών σε οδικούς 
άξονες οι οποίοι βρίσκονται σε καλή ή άριστη κατάσταση και δεν απαιτούν επιδιόρθωση). 
Ισχυρίζεται ότι έχουν απορριφθεί ή αγνοηθεί πολυάριθμες αιτήσεις προς τις ρουμανικές 
αρχές για τη διερεύνηση του ζητήματος.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 17 Ιουνίου 2010. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).
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3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 11 Μαΐου 2010.

Στις 16.11.2009 ο αναφέρων υπέβαλε στην Επιτροπή καταγγελία πανομοιότυπη με την 
προαναφερθείσα αναφορά που έλαβε την ίδια εποχή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Ωστόσο, με επιστολή της 22ας Δεκεμβρίου 2009, ο αναφέρων ενημέρωσε την Επιτροπή ότι 
επιθυμούσε να ανακαλέσει την καταγγελία του με ημερομηνία 16.11.009, με τη δικαιολογία 
ότι αντιλήφθηκε ότι οι πληροφορίες που ανέφερε στην εν λόγω καταγγελία δεν ήταν δυνατό 
να επαληθευτούν κατά τρόπο συστηματικό και ότι δεν επιθυμούσε να πλήξει την εικόνα των 
εμπλεκόμενων εταιρειών και θεσμών.

Για τους λόγους αυτούς, η Επιτροπή προτίθεται να θέσει σύντομα στο αρχείο το φάκελο για 
παράβαση που αντιστοιχεί στην προαναφερθείσα καταγγελία.


