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CNADNR scapa de executare silita. Cu o hotarâre arbitrala în buzunar, Itinera Spa
renunța la proces

Firma de construcții italiana Itinera spa, care s-a aflat în relații contractuale cu Compania Naționala de
Autostrazi și Drumuri Naționale (CNANDR), a obținut o hotarâre arbitrala favorabila în conflictul cu
autoritațile de la București.
Pe 2 mai anul curent, Tribunalul București a admis cererea formulata de Itinera spa si a dispus investirea cu
formula executorie a hotarârii arbitrale pronuntata de arbitrul unic dr. Anton Baier, în data de 3.03.2011, în dosarul
nr.16948/GZ al Curtii de Arbitraj International.
Anterior, CNADNR a încercat sa selecteze avocati pentru arbitrajele cerute de mai multi constructori straini,
printre care si ITINERA, dar procedurile au fost contestate si nu au avut finalitate. Avocatul Lucian Craciun a
tri¬mis la Comisia Nationala de Solutionare a Contestatiilor (CNSC) o rafala de argumente ce lasau sa se înteleaga
ca licitatia a fost organizata în pripa, cu termene prea scurte pentru finalizarea documentatiilor si cu anumite
conditii restrictive pentru firmele rezidente în România, care nu se pu¬teau încadra în cerinte decât daca ar fi stiut
conditiile înaintea publicarii documentatiei de atribuire. Desi bugetase 2,22 milioane de euro pentru a plati avocatii
care îi aparau interesele în cele doua arbitraje cu ITINERA, CNADNR a ramas fara avocati întrucât CNSC a
dispus anularea procedurilor.
Italienii de la Itinera SpA au avut doua conflicte cu CNADNR, în contractele de reabilitare a drumului national
Craiova-Filiasi si largirea drumului national dintre Adunatii Copaceni si Giurgiu, ambele proiecte fiind finantate
din fonduri ISPA. Statul român nu a receptionat lucrarile la primul tronson si a retinut garantia de aproximativ 4
milioane de euro dupa ce a constatat mari deficiente în desfasurarea unor lucrari.
Un raport intern al Companiei de Autostrazi citat de România Libera arata ca, desi firmei italiene i s-au facut unele
concesii, a cerut în instanta un plus de 10 milioane de euro - costuri aferente extinderii de timp si întârzierii
exproprierilor - în proiectul Craiova-Filiasi si daune de 14 milioane de euro pentru cel de-al doilea proiect
(Adunatii Copaceni).
În luna aprilie, CNADNR a atacat hotarârea arbitrala la Curtea de Apel București, dar a renunțat în mod bizar la
judecata cauzei doua luni mai tarziu.
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Pe 9 august 2011, Itinera spa - reprezentata de firma de avocatura Șoimulescu, Dragan & Asociații – a cerut
Tribunalului București încuviințarea executarii silite a CNADNR, în baza hotarârii arbitrale favorabile. Tribunalul
a declinat însa competenta în favoarea Judecatoriei Sectorului 2 Bucuresti, care pe 28 octombrie emite o adresa la
BEJ Dumitrache Bogdan, pentru a depune la dosar copia hotarârii arbitrale învestite cu formula executorie.
Urmatorul termen ar fi fost 11 noiembrie, data la care CNADNR susține ca nu se va mai întâmpla nimic. ”Urmare
a adresei dumneavoastra prin care solicitați informații referitoare la conflictul juridic dintre Itinera Spa și
CNADNR, va aducem la cunoștința ca firma Itinera a renunțat la pretențiile ridicate în cadrul litigiului la care
faceți referire”, se arata în raspunsul oficial primit de BizLawyer de la Compania de Drumuri.
Ramâne de vazut în ce condiții au renunțat italienii de la Itinera de bunavoie la sumele cerute și care va fi prețul
ascuns, platit de statul român dupa înțelegerea parafata între cele doua parți.
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