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falimentul dezvoltatorilor imobiliari din Murcia

1. Rezumatul petiției

Petiționarul își exprimă îngrijorarea față de lipsa de garanții solicitate dezvoltatorilor pentru a 
garanta investiția financiară a cumpărătorilor de locuințe. În momentul de față, procedura de 
insolvență a dezvoltatorilor imobiliari este deschisă în instanță în vederea ajungerii la un 
acord cu creditorii. Acest faliment l-a lăsat pe petiționar fără casă și fără depozitele constituite 
pentru construcția acesteia. Acesta solicită guvernului să se acorde mai multe garanții pentru 
depozitele constituite.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 19 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

În temeiul Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene, Comisia nu dispune de 
competențe generale pentru a interveni în cazuri individuale legate de probleme de 
administrare generală a justiției, ineficiența sistemului judiciar și aspecte particulare precum 
cel descris în petiție, decât dacă există o legătură cu dreptul UE.

În contextul actual al dreptului UE, nu există norme comunitare care să guverneze fie 
cerințele legale legate de acordarea de autorizații de construcție, fie căile de atac respective 
împotriva dezvoltatorilor imobiliari în cazul unei culpe. De asemenea, nu există o legislație 
comunitară privind achiziția de proprietăți private (în afară de dreptului de folosință pe durată 
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limitată în temeiul Directivei 94/47/CE), recuperarea depozitelor bancare, căile de atac 
împotriva antreprenorilor din construcții care nu respectă contractul sau durata procedurilor 
tribunalelor naționale. Aceste aspecte sunt reglementate de dreptul național.

Există un  Regulament (CE) nr. 1346/2000 al Consiliului privind procedurile de insolvență, 
care prevede sisteme comune privind interacțiunea între diferitele regimuri de insolvență. În 
temeiul articolului 39, orice creditor care își are reședința obișnuită în UE are dreptul să-și 
înregistreze, în scris, cererile de admitere a creanțelor privind bunurile debitorului în orice 
procedură de insolvență aflată în curs de desfășurare în UE. Legislația națională ar trebui să se 
aplice procedurilor, aceasta reprezentând legea în materie de insolvență a statului de 
deschidere a procedurilor sau legea statului în care sunt înregistrate bunurile imobile.

Pe baza informațiilor furnizate de petiționar, nu se poate stabili o eventuală încălcare a 
Regulamentului (CE) nr. 1346/2000 al Consiliului. În lipsa unei încălcări a dreptului 
comunitar, Comisia nu are competența de a întreprinde o acțiune în acest caz. Întrucât 
petiționarul urmărește asigurarea unor garanții guvernamentale mai mari, aceasta este o 
chestiune internă care este de competența autorităților naționale.


