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RÉSZÉRE

Tárgy: Marin Mândrilă, román állampolgár által a Societatea Comercială Mari-Vila 
COM S.R.L nevében benyújtott, 1771/2009. számú petíció a közbeszerzési 
szerződések odaítélésével kapcsolatos jogsértésekről Romániában 

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója bírálja a román közbeszerzési jogszabályok nyilvánvaló megsértését, 
illetve egy sor versenykorlátozó és jogtalan gyakorlatot, amelyek célja a versenytársak 
kiiktatása, ami a hatóságok részéről büntetlenül maradt. A petíció benyújtójának vállalata 
Bukarest város úthálózatának felújítására és karbantartására kiírt számos közbeszerzési 
pályázatokon részt vett, de ezeket sorozatosan a Tehnologica Radion SRL köré tömörült 
cégek alkotta kartell nyerte el, amely három év alatt 200 millió eurós forgalmat bonyolított le. 
A petíció benyújtója véleménye alátámasztására példákkal mutatja be a pályáztatási 
körülményeket, amelyek lehetetlenné teszik a legjobb ajánlatok tisztességes elbírálását. 
Ugyanakkor szól a munkálatok árának a hatóságok hallgatólagos beleegyezésével történő, 
megalapozatlan emeléséről (azzal hogy a műszaki leírásokba már elvégzett munkákat vesznek 
föl, vagy jó vagy nagyon jó állapotban lévő útszakaszokat, amelyek nem szorulnak 
felújításra). A petíció benyújtója már számos kérelmet nyújtott be az illetékes román 
hatóságokhoz vizsgálati eljárás megindítására vonatkozóan, ám beadványait elutasították vagy 
nem vették figyelembe.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2010. március 17. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.
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3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. május 11.

2009. november 16-án, az Európai Parlamenthez benyújtott petícióval egy időben a petíció 
benyújtója a fent említett petícióval azonos tartalmú panaszt nyújtott be a Bizottságnak . 

A petíció benyújtója 2009. december 22-én levélben tájékoztatta a Bizottságot, hogy 2009. 
november 16-i panaszát vissza kívánja vonni, mivel rájött, hogy az említett panaszban 
leírtakat nem tudja hitelt érdemlően bizonyítani és nem kíván kárt okozni az abban említett 
társaságok és intézmények imázsának.

Ennélfogva a Bizottság hamarosan lezárja a fent említett panaszhoz kapcsolódó jogsértési 
eljárást.


