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Rezumat: Instanțele judecătorești investite cu soluționarea plângerilor contravenționale împotriva proceselor 

verbale de constatare și sancționare a contravențiilor, au dat interpretări diferite normelor legale referitoare la 

aplicarea/neaplicarea marjei de eroare a cinemometrelor, ajungându-se la soluții contradictorii și vădit inechitabile 

pentru justițiabili. În acest sens, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție pregătește promovarea unui 

recurs în interesul legii, în vederea unificării practicii la nivelul instanțelor judecătorești. Există o practică majoritară 

a instanțelor judecătorești în ceea ce privește soluționarea plângerilor contravenționale prin care se invocă dispozițiile 

art. 3.1.1. lit.c) din Norma de metrologie legală NML 021-05, prin urmare, pentru a ajunge la o concluzie justă este 

necesară o analiză coroborată a dispozițiile legale incidente în soluționarea plângerilor contravenționale, motivarea 

din cuprinsul hotărârilor judecătorești și detaliile tehnice ale aparatelor pentru măsurarea vitezei. La elaborarea 

acestei lucrări am avut în vedere legislația română, respectiv codul rutier, codul penal, codul de procedură civilă, 

normele aplicabile din Convenția Europeană a Drepturilor Omului dar și documentație tehnică de specialitate.  
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Introducere 

 

Instanțele judecătorești sunt sesizate cu plângeri contravenționale introduse de persoane care critică 

modul de constatare și aplicare a sancțiunilor contravenționale în ceea ce privește depășirea limitelor de 

viteză. Măsurarea vitezei de circulație a autovehiculelor se realizează cu ajutorul cinemometrelor, aparate ce 

trebuie să îndeplinească cerințele prevăzute de Norma de metrologie legală NML 021-05.  

Competența în soluționarea plângerilor contravenționale aparține instanțelor civile, fiind aplicate 

normele Codului de procedură civilă în completare la O.G. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, 

însă jurisprudența C.E.D.O. a statuat că indiferent de reglementarea de care beneficiază contravențiile în 

dreptul intern, în lumina jurisprudenței C.E.D.O. acestea intră în sfera acuzațiilor de materie penală. Astfel, la 

judecarea acestora sunt avute în vedere normele procesual penale, fiind incident principiul prezumției de 

nevinovăție [1], contravenientul fiind considerat nevinovat până la pronunțarea unei hotărâri definitive, 

principiul “egalității armelor” și principiul in dubio pro reo. 

În judecarea unei plângeri contravenționale, instanța aplică, în mod obligatoriu și efectiv conținutul 

hotărârilor pronunțate de Curtea Europeană a Drepturilor Omului, astfel cum este prevăzut în preambulul 

Convenției [2].  Așadar, prin hotărârea Anghel c. României din 4.10.2007, CEDO a constatat că anumite 

dispoziţii ale legislaţiei contravenţionale încurajează o jurisprudenţă contrară prezumţiei de nevinovăţie. Pe 

fond, CEDO a considerat că “sistemul procedural român în materie contravenţională, având la bază 

principii de procedură civilă ce impun celui ce deschide o procedură judiciară – contravenientul în speţă- să 

probeze veridicitatea spuselor, este contrar prezumţiei de nevinovăţie”. Curtea a considerat că, prezumţia de 

legalitate şi de veridicitate a procesului –verbal de contravenţie este o prezumţie lipsită de rezonabilitate, 

punând acuzatul într-o situaţie defavorabilă. 

Faţă de aceste precizări, trebuie avut în vedere faptul că, textul Convenţiei face parte din dreptul 

intern al României încă din anul 1994, iar, în raport de dispoziţiile art.20 alin.2 din Constituţie, dacă există 

neconcordanţă între pactele şi tratatele privitoare la drepturile fundamntale ale omului, la care Romania este 

parte și legile interne, au prioritate reglementările internaționale, cu exceptia cazului în care Constituția sau 

legile interne conțin dispoziții mai favorabile. 
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1. Caracteristici ale cinemometrelor 

 

Constatarea vitezei de deplasare a unui autovehicul se face cu ajutorul aparatelor pentru măsurarea 

vitezei de circulație a autovehiculelor (cinemometrelor) ce pot fi amplasate pe autospeciale de poliție, pot fi 

manevrate în mod nemijlocit de un operator radar sau pot fi fixate pe suporți în afara carosabilului. Punerea 

în funcțiune și utilizarea instrumentelor de măsurare a vitezei se realizează conform unor proceduri stabilite 

atât de Normele de metrologie legală NML 021-05 [3] cât și a manualului de utilizare a respectivului 

cinemometru. 

În data de 31.03.2016 Secretarul de stat al Ministerul Economiei Comerțului și Relațiilor cu mediul 

de afaceri răspunde la întrebarea având ca obiect “Omologarea și verificarea aparatelor radar” adresată de un 

deputat din grupul parlamentar al Partidului Național Liberal, în sensul că “Până în prezent Biroul Român de 

Metrologie Legală a acordat 25 de aprobări de model și completări la aprobările de model pentru tipuri 

diferite de cinemometre conform listei aprobărilor de model emis de către Biroul Român de Metrologie 

Legală. Radarele sunt aparatele utilizate în scopul aplicării prevederilor legislației rutiere și asigurării 

condițiilor de siguranță în transporturile auto și sunt mijloacele de măsurare supuse controlului metrologic 

legal (prin aprobare de model verificări metrologice, etc.) exercitat conform legii de către Biroul Român de 

Metrologie Legală” [4]. 

 În ceea ce privește principiul de funcționare al cinemometrelor acesta poate fi: Doppler, cu bariere 

opto-electronice, cu senzori inductivi, LEDAR, cu laser sau cu senzori piezoelectrici. Cu titlul de exemplu, 

aparatul pentru măsurarea vitezei de circulație a autovehiculelor de tipul LTI 20/20 TurCAM folosește 

principiul de funcționare laser iar cel de tipul radar Autovision folosește principiul de funcționare Doppler 

[5]. 

Există opinia potrivit căreia în controlul vitezei de circulație pe drumurile publice cele mai utilizate 

modele de cinemometre sunt Radar Autovision Compact PYTHON II și Radar Autovision, care funcționează 

pe baza efectului Doppler și măsoară viteza de deplasare a autovehiculelor atât în regim staționar cât și în 

regim de deplasare. La măsurarea vitezei în regim de deplasare cinemometru măsoară viteza de deplasare a 

autovehiculului poliției pe care este instalat cinemometrul cât și viteza relativă a autovehiculului țintă a cărui 

viteză se măsoară față de patrulă [6]. Cinemometrele funcționează fie numai în regim staționar, fie atât în 

regim staționar cât și în regim de deplasare a autovehiculelor pe care sunt instalate.   

Din cuprinsul aceluiași răspuns al Ministerul Economiei Comerțului și Relațiilor cu mediul de afaceri 

rezultă că, toate măsurătorile înregistrate sunt condiționate de setările prealabile ale aparatului, viteza de 

deplasare a autovehiculului politiei fiind măsurată tot de cinemometru prin prelucrarea semnalului reflectat 

de carosabil în funcție de setările cinemometrului și sensul de deplasare a autovehiculelor față de patrulă. 

 Important de precizat este faptul că, la fiecare punere în funcțiune a aparatelor radar, indiferent de 

model, este necesară o perioadă de calibrare pentru a asigura o înregistrare cât mai corectă. Sunt cazuri în 

care agenții constatatori pornesc brusc aparatele radar atunci când observă că intră în raza de acțiune a 

acesuia un autovehicul cu o eventuală viteză peste limita legală, fapt ce alterează calitatea înregistrării. 

Conform indicațiilor din manualul de punere în funcționare și utilizare a cinemometrelor, acestea au 

posibilitatea de a face măsurători distincte ale vitezei de deplasare a autovehiculelor țintă cât și a vitezei de 

deplasare a autoturismului de patrulă. În funcție de performanța aparatului radar se poate înregistra în același 

timp, independent de viteza autospecialei de patrulare și viteza a două autovehicule aflate în trafic. 

 

2. Marja de eroare a cinemometrelor  

 

O problemă actuală este stabilirea momentului aplicării marjei de eroare, deoarece în practica 

judiciară întâlnim două opinii diferite, în sensul că o parte a instanțelor de judecată au apreciat că, marja de 

eroare se aplică la momentul constatării contravenției sau dacă aceasta nu a fost aplicată de către agentul 

constatator, se aplică de către instanța de judecată la momentul soluționării plângerii contravenționale, iar pe 

de altă parte, instanțele au considerat că dispozițiile referitoare la marja de eroare se aplică doar la momentul 

verificării şi omologării aparatului radar de către serviciul de metrologie legală. 

Pentru a se aprecia dacă aparatul radar funcționează în condițiile expres prevăzute de legislația în 

vigoare este necesară analizarea de către instanțe a următoarelor aspecte: 
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- dovada faptului că modelul de cinemometru cu care s-a efectuat constatarea contravenției era 

aprobat de către Institutul de Metrologie Legală;  

- buletinul de verificare metrologică al aparatului radar; 

- dovada faptului că aparatul radar a fost montat pe autospeciala de poliție de o persoană autorizată și 

a faptului că la montare au fost respectate cerințele metrologice și tehnice din NML 021-05;   

- copie de pe Registrul RADAR şi raportul agentului constatator; 

- certificatul de omologare metrologică al cinemometrului rutier; 

- dovada faptului că agentul constatator are calitatea de Operator calificat în sensul prevăzut în NML 

021-05;  

- graficul de acţiune al aparatului radar din care să rezulte că aparatul radar montat pe autoturismul 

poliţiei care a efectuat înregistrarea se afla în misiune şi în ce poziţie se afla (sens de mers sau opus); 

- manualul de utilizare a aparatului radar; 

- dacă a fost efectuată autotestarea sau dacă aparatul radar are aptitudinea de a se autotesta; 

- condițiile meteo de la momentul efectuării înregistrării; 

- viteza admisă pe sectorul de drum unde s-a efectuat constatarea. 

Erorile maxime tolerate pentru măsurarea vitezei sunt stabilite în condiții de funcționare a 

cinemometrelor sub acțiunea factorilor de influență așa cum rezultă din prevederile art. 3.1.1. lit. c) precum și 

cele prevăzute de art. 3.1.2 din Normele de Metrologie Legală NML 021-05. 

 Cuantumul valorii erorilor tolerate pentru măsurarea vitezei diferă după cum aparatul radar este 

supus testării în condiții de laborator, în condiții normale de trafic, pentru cinemometrele care funcționează 

numai în regim staționar sau pentru cinemometrele care funcționează atât în regim staționar, cât și în regim 

de deplasare, fie numai în regim de deplasare. 

Prin urmare, observăm faptul că în condiții de laborator, respectivul aparat înregistrează erori tolerate 

de +/- 1 km/h pentru viteze până la 100 km/h, respectiv de +/- 1 % din valoarea măsurată pentru viteze egale 

sau mai mari decât 100 km/h, ajungând la valori de ±4 km/h p pentru viteze până la 100 km/h, respectiv ±4% 

din valoarea măsurată pentru viteze egale sau mai mari decât 100 km/h în regim de deplasare [7]. 

Aparatele radar sunt testate sub acțiunea factorilor de influență menționați în mod expres în norma de 

metrologie legală, stabilindu-se și valorile între care au fost supuse testării aceste instrumente de măsurare a 

vitezei, depășirea acestor valori sau punerea în funcțiune în alte condiții decât în cele în care au fost supuse 

testării, reprezintă un motiv suficient pentru a considera că aparatele radar depășesc erorile maxime tolerate 

de măsurare a vitezei.  

Factorii de influență, precum temperatura, umiditatea, tensiunea electrică de alimentare, radiația 

electromagnetică, impulsurile de interfață (salve, trenuri în anumite condiții), descărcări electrostatice și 

vibrații sinusoidale, pot afecta buna funcționare a aparatelor radar ceea ce duce la efectuarea unor înregistrări 

ce depășesc valorile tolerate. De asemenea, condițiile de temperatură din momentul depozitării acestor 

aparate trebuie să se încadreze între limitele prevăzute de norma de metrologie legală. 

 

3. Soluțiile instanțelor referitoare la aplicarea marjei de eroare a cinemometrelor 

 

Practica instanțelor de judecată este diferită în ceea ce privește soluționarea plângerilor 

contravenționale împotriva proceselor verbale de contravenție, prin care s-au constatat abateri la regimul de 

circulație pe drumurile publice prin depășirea limitelor de viteză. Analiza unei părți din soluțiile pronunțate 

de instanțele judecătorești o găsim în Decizia nr. 50 din 26 iunie 2017, în cadrul dosarului nr. 932/1/2017 al 

Înaltei Curți de Casație și Justiție.  

Înalta Curte de Casație și Justiție a fost sesizată de Tribunalul Bacău în vederea pronunţării unei 

hotărâri prealabile cu privire la următoarea chestiune de drept: “Dacă dispoziţiile art 3.1.1 lit c din Norma de 

Metrologie Legală nr 021-05 din 23.11.2005 aprobată prin Ordinul nr. 301 din 23 noiembrie 2005 trebuie 

interpretate că se aplică la momentul constatării contravenţiei în urma măsurării vitezei de către operatorul 

radar /instanţa de judecată în cursul soluţionării plângerii contravenţionale ori se aplică doar la momentul 

verificării şi omologării aparatului radar de către serviciul de metrologie legală”. 

Pentru a se pronunța asupra acestei sesizări, Înalta Curte de Casație și Justiție a analizat prevederile 

legale aplicabile în materie și practica instanțelor de judecată din țară. Instanța supremă a respins ca 
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inadminsibilă sesizarea Tribunalului Bacău motivat de faptul că nu sunt îndeplinite cumulativ condițiile de 

admisibilitate prevăzute de art. 519 din Codul de procedură civilă. 

Doctrina şi jurisprudenţa instanţei supreme au identificat următoarele condiţii de admisibilitate, care 

se impun a fi întrunite în mod cumulativ [8]: 

- existenţa unei chestiuni de drept, problema pusă în discuţie trebuie să fie una veritabilă, susceptibilă 

să dea naştere unor interpretări diferite; 

- chestiunea de drept să fie ridicată în cursul judecăţii în faţa unui complet de judecată al Înaltei Curţi 

de Casaţie şi Justiţie, al curţii de apel sau al tribunalului, învestit cu soluţionarea cauzei în ultimă instanţă; 

- chestiunea de drept să fie esenţială, în sensul că de lămurirea ei depinde soluţionarea pe fond a 

cauzei; 

- chestiunea de drept să fie nouă; 

- chestiunea de drept să nu facă obiectul unui recurs în interesul legii în curs de soluţionare, iar Înalta 

Curte de Casaţie şi Justiţie să nu fi statuat deja asupra problemei de drept printr-o hotărâre obligatorie pentru 

toate instanţele (intră în această categorie hotărârile pronunţate într-un recurs în interesul legii şi hotărârile 

preliminare) 

Ca urmare a analizării fiecărei condiții de admisibilitate în parte, s-a constatat că, sesizarea 

Tribunalului Bacău nu îndeplinește cerinţa noutăţii chestiunii de drept și a respins sesizarea ca inadmisibilă. 

De asemenea, Instanța Supremă s-a pronunțat în sensul că: “Analiza conţinutului art. 519 din codul 

de procedură civilă relevă că noutatea chestiunii de drept ce face obiectul sesizării reprezintă o condiţie 

distinctă de aceea a nepronunţării anterioare a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie asupra respectivei chestiuni 

de drept ori de cea a inexistenţei unui recurs în interesul legii aflat în curs de soluţionare cu privire la acea 

chestiune de drept”. 

Relevantă este analiza efectuată în cadrul acestui dosar, chiar dacă nu a fost realizată în mod 

exhaustiv ne oferă informații cu privire la modul de soluționare a plângerilor contravenționale din prisma 

unor instanțe diferite.    

Înalta Curte de Casație și Justiție a considerat că orientarea majoritară a instanțelor de judecată este în 

sensul aplicării dispoziţiilor art. 3.1.1 lit. c) din Norma de metrologie legală NML 021-05 doar la momentul 

verificării şi omologării aparatului radar de către Serviciul de metrologie legală; aşadar, marja de eroare este 

avută în vedere la validarea metrologică a aparatului, iar nu la determinarea vitezei într-un caz concret [9]. 

În acest sens, Tribunalul Galati s-a pronunțat astfel: “Toleranța de +/-4% a aparatului radar, 

prevăzută de NML 021-05, constituie un interval maxim de abatere în care fiecare aparat radar trebuie să se 

încadreze pentru a fi admis la verificarea metrologică, iar după ce aparatul este verificat metrologic toleranță 

amintită să nu se mai ia în calcul la fiecare viteză înregistrată considerându-se deja inclusă în cinemometru” 

[10]. 

Pe de altă parte, soluțiile în care instanțele s-au pronunțat în sensul aplicării textului normativ mai sus 

precizat atât la momentul efectuării verificării metrologice, cât şi la momentul constatării/judecării 

contravenţiei, instanța supremă consideră că este o orientare minoritară. 

Decizia Î.C.C.J. a reținut și două orientări izolate, o singură hotărâre, pronunţată de Tribunalul Bihor, 

potrivit căreia dispoziţiile normative în discuţie se aplică în cursul soluţionării plângerii contravenţionale, cu 

consecinţa înlăturării sancţiunii complementare a suspendării dreptului de a conduce și, respectiv, potrivit 

căreia textul normativ în discuţie se aplică la momentul constatării contravenţiei. 

 

Concluzii 

 

Pentru unificarea practicii Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție pregătește 

promovarea unui recurs în interesul legii, moment în care aplicarea hotărârii instanței supreme devine 

obligatorie pentru toate litigiile care au ca obiect aplicarea dispozițiilor referitoare la marja de eroare a 

cinemometrelor. 

În aplicarea dispozițiilor referitoare la marja de eroare, chiar dacă aparatul radar corespunde din 

punct de vedere metrologic, fapt pe care Poliția Rutieră îl dovedește prin prezentarea buletinului de verificare 

metrologică, nu există certitudinea că viteza măsurată cu acel aparat este efectivă, reală atâta timp cât norma 
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de metrologie legală prevede că acesta înregistrează o eroare tolerată de +/- 1% până la +/-4% în funcție de 

modul în care este utilizat (în deplasare sau staționar) și de viteza înregistrată. 

 Consider că, agentul constatator are posibilitatea, nu însă și obligația, de a aplica marja de eroare în 

momentul constatării contravenției. El întocmește procesul verbal de contravenție în conformitate cu datele 

furnizate de mijlocul de măsurare, însă, instanța de judecată este obligată să aplice marja de eroare din 

următoarele motive: 

1. Norma de metrologie legală NML 021 05 prevede în capitolul 3, subcapitolul 3 .1. 1. intitulat 

Erori maxime tolerate pentru măsurarea vitezei, valorile între care aparatul radar trebuie să se încadreze în 

momentul funcționării și nu în momentul verificării metrologice (al etalonării instrumentului de măsurare). 

Verificarea metrologică este realizată pentru ca la momentul utilizării aparatului să nu existe erori mai mari 

decăt cele prevăzute de norma de metrologie legală, existența unei marje de eroare nefiind contestată nici de 

instanțele judecătorești până la acest moment, acestea apreciază fără temei că marja de eroare nu se aplică 

ulterior constatării contravenției. 

2. Având în vedere faptul că, în jurisprudența CEDO faptele contravenționale sunt asimilate faptelor 

de natură penală fiind incidente normele referitoare la prezumția de nevinovăție, menționăm că procesul-

verbal de constatare și sancționare a contravenției nu poate face dovada el însuși a existenței faptei, a 

autorului acesteia și a vinovăției, acest proces-verbal fiind doar actul prin care o persoană este acuzată de 

săvârșirea contravenției. 

3. În acord cu principiul prezumţiei de nevinovăţie, petentul nu este obligat să-şi dovedească 

nevinovăţia, orice îndoială profitând persoanei acuzate de săvârsirea contraventiei, potrivit principiului in 

dubio pro reo. Prin urmare, în lipsa unei hotărâri cu caracter obligatoriu în ceea ce privește momentul 

aplicării marjei de eroare a cinemometrelor, există un dubiu ce profită petentului.  
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