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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Subiect: Petiția nr. 1771/2009, adresată de Marin Mândrilǎ, de cetățenie română, în 
numele societății comerciale Mari-Vila COM S.A.R.L., privind încălcarea 
legislației în materie de atribuire a contractelor de achiziții publice în 
România

1. Rezumatul petiției

Petiționarul denunță încălcări flagrante ale legislației române privind achizițiile publice, 
precum și o serie de practici neconcurențiale și ilegale ce ar viza eliminarea competitorilor 
care ar rămâne nesancționate de către autorități.
Petiționarul, a cărui societate a participat la mai multe proceduri de ofertare pentru atribuirea 
contractelor de achiziții publice în domeniul reabilitării și întreținerii rețelei rutiere a orașului 
București, declară că aceasta a fost câștigată în mai multe ocazii de un cartel de întreprinderi 
format în jurul societății Tehnologica Radion S.A.R.L., care în decurs de trei ani ajuns la o 
cifră de afaceri de 200 milioane EUR. Petiționarul își exemplifică afirmațiile prin descrierea 
condițiilor de licitație improprii în opinia sa pentru o apreciere corectă a celei mai bune oferte. 
El descrie totodată diferite practici de creștere nejustificată a prețului lucrărilor cu 
consimțământul tacit al autorităților (prin includerea în caietele de sarcini a unor lucrări deja 
executate sau a unor artere aflate în stare bună și foarte bună care nu ar avea nevoie de lucrări 
de reabilitare). Potrivit petiționarului, numeroasele solicitări de investigație adresate 
autorităților române competente au fost respinse sau ignorate.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 17 martie 2010. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 11 mai 2010
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La data de 16 noiembrie 2009, petiționarul a adresat Comisiei o plângere identică cu petiția 
menționată anterior, primită în aceeași perioadă de Parlamentul European. 

Totuși, prin scrisoarea din 22 decembrie 2009, petiționarul a informat Comisia că dorește să 
își retragă plângerea din data de 16 noiembrie 2009, motivându-și decizia prin faptul că a 
realizat că informațiile pe care le menționase în plângerea respectivă nu au putut fi verificate 
în mod sistematic și că nu intenționa să prejudicieze imaginea societăților și instituțiilor 
menționate.

Din aceste motive, Comisia preconizează să claseze în curând dosarul privind încălcarea 
dreptului comunitar care face obiectul plângerii menționate anterior.


