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Motivele și principalele argumente
Potrivit articolului 67 alineatul (1) din Directiva (UE) 2015/849, statele membre trebuie să asigure intrarea în vigoare a
actelor cu putere de lege și a actelor administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până la 26 iunie 2017
și trebuie să comunice de îndată Comisiei textul acestor dispoziții. Întrucât această directivă nu a fost încă transpusă,
Comisia a decis să sesizeze Curtea de Justiție.
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Întrebarea preliminară
Dreptul Uniunii Europene, mai precis articolul 57 alineatul (4) din Directiva 2014/24/UE (1) privind achizițiile publice,
coroborat cu considerentul (101) al aceleiași directive și cu principiile proporționalității și egalității de tratament, se opune
unei reglementări naționale precum cea în discuție în speță, care definește drept motiv de excludere obligatorie a unui
operator economic „abaterea profesională gravă” și care precizează că, în cazul în care abaterea profesională a cauzat
rezilierea anticipată a unui contract de achiziții publice, operatorul poate fi exclus numai dacă rezilierea nu este contestată
sau este confirmată în urma unei proceduri judiciare?
(1)

Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizițiile publice și de abrogare a
Directivei 2004/18/CE (JO 2014, L 94, p. 65).
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