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Komisja Petycji

11.5.2010

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycja 1771/2009, którą złożył Marin Mândrilă (Rumunia) w imieniu 
przedsiębiorstwa Mari-Vila COM S.R.L., w sprawie naruszenia 
ustawodawstwa dotyczącego udzielania zamówień publicznych w Rumunii

1. Streszczenie petycji

Składający petycję wyraża zaniepokojenie w związku z jawnym naruszaniem rumuńskiego 
ustawodawstwa w sprawie zamówień publicznych oraz licznymi niezgodnymi z zasadami 
konkurencji i nielegalnymi praktykami mającymi na celu wyeliminowanie konkurentów, 
które rzekomo nie są karane przez władze.
Składający petycję, którego przedsiębiorstwo uczestniczyło w licznych przetargach mających 
na celu udzielenie zamówień publicznych na remonty i utrzymanie sieci drogowej w 
Bukareszcie, informuje, że zamówień tych wielokrotnie udzielano kartelowi stworzonemu 
wokół przedsiębiorstwa Technologica Radion SRL którego obrót w ciągu trzech lat osiągnął 
poziom 200 milionów euro. Dla przykładu składający petycję opisuje procedury przetargowe, 
które uznaje on za niewłaściwe z punktu widzenia osiągnięcia celu, jakim jest odpowiednia 
ocena najkorzystniejszej oferty. Opisuje on też różne praktyki stosowane przy milczącej 
zgodzie władz, aby w nieuzasadniony sposób zwiększyć koszty robót (uwzględnianie 
w specyfikacji prac robót już wykonanych lub robót na drogach w stanie dobrym lub 
doskonałym i niewymagających naprawy). Utrzymuje on, że liczne wnioski o zbadanie tej 
sprawy kierowane do władz rumuńskich zostały oddalone lub zignorowane.

2. Dopuszczalność

Petycję uznano za dopuszczalną w dniu 17 marca 2010 r. Na mocy art. 202 ust. 6 zwrócono 
się do Komisji o udzielenie informacji.

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana w dniu 11 maja 2010 r.
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Dnia 16 listopada 2009 r., składający petycję skierował do Komisji skargę identyczną z wyżej 
wymienioną petycją otrzymaną w tym samym czasie przez Parlament Europejski. 

Jednakże, pismem z dnia 22 grudnia 2009 r., składający petycję poinformował Komisję, że 
zamierza wycofać skargę dnia 16 listopada 2009 r. wyjaśniając, iż spostrzegł, że podane przez 
niego informacje w niniejszej skardze nie mogły zostać sprawdzone w sposób systematyczny 
oraz, że nie zamierza naruszać wizerunku spółek i instytucji, których skarga dotyczyła.

Z tego powodu, Komisja zamierza wkrótce zamknąć postępowanie w sprawie naruszenia 
dotyczące wyżej wymienionej skargi.


