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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1771/2009, ingediend door Marin Mândrilă (Roemeense 
nationaliteit), namens de onderneming Mari-Vila COM S.R.L., over overtreding 
van de wet met betrekking tot openbaar aanbestede contracten in Roemenië

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener uit beschuldigingen van flagrante overtredingen van de Roemeense wetgeving met 
betrekking tot openbare aanbestedingen, en van een aantal niet-concurrentiegerichte en illegale 
praktijken die erop gericht zouden zijn om concurrenten uit te schakelen. Deze overtredingen 
zouden onbestraft zijn gebleven door de autoriteiten. Indiener heeft met zijn bedrijf deelgenomen 
aan meerdere aanbestedingen van publieke werken voor het herstel en onderhoud van het 
wegennet van de gemeente Boekarest. Deze aanbestedingen zouden herhaaldelijk gewonnen zijn 
door een bedrijvenkartel rondom Tehnologica Radion SRL, dat in drie jaar is gegroeid naar een 
omzet van 200 miljoen euro. Indiener geeft voorbeelden van zijn stelling door een beschrijving 
van de aanbestedingsomstandigheden, die in zijn ogen niet geschikt zijn voor het selecteren van 
de beste offerte. Daarnaast beschrijft hij verschillende praktijken waarbij de prijs van een 
opdracht op ongerechtvaardigde wijze is verhoogd, met stilzwijgende toestemming van de 
autoriteiten (door middel van het opnemen in het takenpakket van reeds uitgevoerde werken of 
hoofdstraten die in goede of zeer goede staat verkeren en geen herstelwerkzaamheden nodig 
hebben). Volgens indiener zijn de vele verzoeken om nader onderzoek aan de bevoegde 
Roemeense autoriteiten door hen afgewezen of genegeerd.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 17 maart 2010. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 11 mei 2010.
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Indiener heeft op 16 november 2009 bij de Commissie een klacht ingediend die identiek is aan 
bovengenoemd verzoekschrift, dat het Europees Parlement in dezelfde periode heeft ontvangen. 

Indiener heeft de Commissie echter bij brief van 22 december 2009 meegedeeld dat hij zijn 
klacht van 16 november 2009 wenst in te trekken, omdat hij heeft ingezien dat de informatie die 
hij in deze klacht had meegedeeld niet systematisch kon worden gecontroleerd, en omdat hij de 
reputatie van de ondernemingen en instellingen die erin werden beschuldigd, niet wenst te 
ondermijnen.

De Commissie is bijgevolg voornemens het inbreukdossier met bovengenoemde klacht 
binnenkort te sluiten.


