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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1771/2009, ippreżentata minn Marin Mândrilă, ta’ nazzjonalità 
Rumena, f’isem il-kumpanija Mari-Vila COM S.R.L., dwar il-ksur tal-
leġiżlazzjoni fir-rigward tal-għoti ta’ kuntratti tal-akkwist pubbliku fir-
Rumanija

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jesprimi tħassib dwar ksur sfaċċat tal-leġiżlazzjoni tal-akkwisti pubbliċi fir-
Rumanija, flimkien ma’ numru ta’ prattiki nonkompetittivi u illegali bl-għan li jiġu eliminati 
l-kompetituri, li allegatament mhumiex qed jiġu ppenalizzati mill-awtoritajiet.
Il-petizzjonant, sid ta’ kumpanija li ħadet parti f’numru ta’ proċeduri ta’ sejħiet għall-offerti 
għall-għoti ta’ kuntratti tal-akkwist pubbliku għar-rinovazzjoni u l-manutenzjoni tan-netwerk 
stradali f’Bucharest, jindika li l-kuntratti ngħataw ripetutament lil konsorzju bbażat fuq il-
kumpanija Technologica Radion SRL, li l-bejgħ gross tagħha laħaq il-€ 200 miljun fi tliet 
snin. Pereżempju, il-petizzjonant jiddiskrivi l-proċeduri tas-sejħa għall-offerti li huwa jqis 
bħala adegwati għall-evalwazzjoni eżatta tal-aktar offerta favorevoli. Huwa jiddiskrivi wkoll 
il-prattiki varji adottati li jżidu b’mod mhux ġustifikat l-ispejjeż tax-xogħlijiet bi ftehim taċitu 
bejn l-awtoritajiet (inklużjoni fl-ispeċifikazzjonijiet tax-xogħlijiet li diġà twettqu jew 
xogħlijiet fuq toroq f’kundizzjoni tajba jew perfetta u li m’għandhomx bżonn tiswija). Huwa 
jsostni li diversi talbiet lill-awtoritajiet Rumeni biex jinvestigaw il-kwistjoni ġew miċħuda jew 
injorati.

2. Ammissibilità
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Iddikjarata ammissibbli fis-17 ta’ Marzu 2010. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni 
skont l-Artikolu 202(6).

3. Tweġiba tal-Kummissjoni, li waslet nhar il-11 ta’ Mejju 2010.

Fis-16 ta’ Novembru 2009 il-petizzjonant ippreżenta ilment lill-Kummissjoni li kien identiku 
għall-petizzjoni msemmija hawn fuq, li l-Parlament irċieva fl-istess żmien. 

Madankollu, f’ittra bid-data tat-22 ta’ Diċembru 2009, il-petizzjonant għarraf lill-
Kummissjoni li huwa xtaq jirtira l-ilment tiegħu tas-16 ta’ Novembru 2009 minħabba li kien 
induna li t-tagħrif li kien ta fl-ilment imsemmi ma setgħax jiġi vverifikat b’mod sistematiku u 
li ma xtaqx iċappas l-immaġini tal-impriżi u tal-istituzzjonijiet li kienu fil-mira tal-ilment.

Minħabba f’hekk il-Kummissjoni biħsiebha li f’qasir żmien tagħlaq il-proċedura ta’ ksur li 
tikkorrispondi għall-ilment imsemmi hawn fuq.


