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Summary: Due to its legal nature, its purpose and the effect of the Decisions made following the 

review of the appeal in the interest of the law, we consider that the appeal in the interest of the law is not 

a remedy, since a judgment whose annulment, recasting or withdrawal to determine it. Moreover, in the 

trial in which the appeal is judged in the interest of the law, it is different from the one in which an appeal 

is pending. Despite the specificity of matter, there is no reason why, as in the criminal proceedings, the 

interest of the law should be considered an ―extraordinary way of attack‖. 
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Consequently, we come with the proposal to our legislator to make changes to the Code of 

Criminal Procedure so as to exclude appeal in the interest of the law in the matter of extraordinary 

remedies and to state that the appeal in the interest of the law is a procedural means of unification of 

judicial practice. 

                       

Pe lângă numărul mare de acte normative, modificările destul de frecvente care au loc în legislația 

națională și numărul mare de dosare aflate pe rol în instanțele de judecată, o problemă a sistemului de 

justiție din Republica Moldova este aplicarea neunitară a legii la cauze asemănătoare, situaţie care 

contribuie la reducerea încrederii populației în justiţie. Spre deosebire de sistemul de drept comun anglo-

saxon, în Republica Moldova, precedentul judiciar nu are nici o relevanţă în ceea ce priveşte 

obligativitatea judecătorului de a da aceeaşi soluţie unei situaţii de fapt identice sau asemănătoare, acesta 

fiind suveran cu privire la interpretarea şi aplicarea legii la situaţia de fapt prezentată spre judecată. 

În această împrejurare apare necesitatea atenuării efectelor negative ale aplicării neuniforme a 

legii penale, printr-un mecanism de unificare a jurisprudenţei instanţelor naționale. Aici intervine rolul 

Curții Supreme de Justiție care, potrivit Legii cu privire la Curtea Supremă, trebuie să asigure 

interpretarea şi aplicarea unitară a legii de către celelalte instanţe judecătoreşti. Rolul unificator al 

instanţei supreme se realizează prin soluţionarea recursului în interesul legii, care este conceput ca un 

mijloc procedural menit să contribuie la interpretarea şi aplicarea unitară a legii pe întreg teritoriul ţării. 

În literatura de specialitate există două opinii cu privire la natura juridică a recursului în interesul 

legii. Astfel unii autori, atribuie recursul în interesul legii la căile extraordinare de atac, așa cum o fac și 

majoritate legiuitorilor statelor în care se regăsește această instituție procesuală, pe când alți autori 

consideră că, recursul în interesul legii nu întrunește întru totul caracteristicile unei căi extraordinare de 

atac. Astfel, cei din urmă menționează că, recursul în interesul legii nu reprezintă prin specificul său o 

cale extraordinară de atac. 

Pentru a ne putea exprima cu argumente ce nu vor putea fi combătute de specialiștii în domeniu, 

vom analiza opinia diferitor autori cu privire la natura juridică a recursului în interesul legii. 

După cum am enunțat mai sus, în majoritatea statelor în care există instituția recursului în 

interesul legii, legiuitorii califică această instituție ca o cale extraordinară de atac. În acest sens, 

legiuitorul moldav nu este o excepție, astfel art. 465
1 
alin. (1), stabilește că, recursul în interesul legii este 

calea extraordinară de atac. 

Totuși, actualul Cod de procedură penală al României din 2010, spre deosebire de cel vechi nu 

mai atribuie recursul în interesul legii la căile extraordinare de atac. Astfel, acesta este reglementat de 

Capitolul VI „Dispoziţii privind asigurarea unei practici judiciare unitare‖ al Titlului III, pe când căile 

extraordinare de atac sunt reglementate de Capitolul V al aceluiași titlu. 

Potrivit autorilor Comentariului Codului de procedură penală al României, recursul în interesul 

legii este pronunțat pentru a înlătura interpretările divergente deja existente în practica instanțelor 

judecătorești, fiind în acest sens un mecanism pasiv de asigurare a unei practici judiciare unitare, 

intervenția instanței supreme fiind permisă numai după ce există deja cauze definitiv soluționate în care 

problema de drept ridicată a primit interpretări diferite. Recursul în interesul legii nu este formulat în 

cadrul unui proces penal pendinte în fața instanțelor judecătorești, ci are un caracter independent, iar 

conform prevederilor CPP nu are efecte asupra hotărârilor judecătorești examinate și nici asupra situaților 

din aceste procese. Totodată, problema de drept constituie numai prilejul acordat instanței supreme pentru 

a se pronunța asupra respectivei probleme, statuarea urmând să fie realizată tot cu caracter de principiu, 

aplicarea concretă a interpretării la situația de fapt dedusă judecății urmând să fie realizată, tot de instanța 

învestită cu soluționarea cauzei în ultima instanță.
1
  

Pe de altă parte, autoarea română, Carmen Silvia Paraschiv, în definiția dată recursul în interesul 

legii, menționează că, acesta reprezintă calea extraordinară de atac prin intermediul căreia se asigură 

interpretarea și aplicarea unitară a legilor penale și de procedură penală pe întreg teritoriul țării, 

promovarea acesteia neavând efect asupra hotărârilor judecătorești examinate și nici cu privire la situația 

părților în proces. 

Totodată menționează că, în pofida reglementărilor sale în capitolul destinat căilor extraordinare 

de atac, recursul în interesul legii nu este o cale de atac propriu-zisă, deoarece soluția pronunțată după 

rezolvarea sa nu afectează hotărârea judecată examinată și nici situația părților din proces. Susține că, 

                                                 
1  Paraschiv, Carmen Silvia. Drept Procesual Penal. București 2002: Lumina Lex, p. 634. 
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legiuitorul a reglementat recursul în interesul legii alături de căile extraordinare de atac, întrucât în urma 

introducerii sale se declanșează examinarea unei hotărâri judecătorești definitive.
1
 

Autorul român, N. Volonciu susține că, recursul în interesul legii apare în multe legislații ca o 

cale extraordinară cu un conținut și o natură juridică cu totul aparte.
2
 Principala sa caracteristică se 

bazează pe faptul că, în caz de admitere casarea hotărârii este pur teoretică, deoarece nu urmează o altă 

rejudecare și care nu are drept scop decât de a da satisfacție principiilor de drept și de a oferi instanțelor 

respective jurisprudența instanței supreme. 

Totodată, autorul G. Theodoru menționează că, recursul în interesul legii nu este o cale de atac cu 

efecte asupra situației părților din proces, ci pentru a asigura interpretarea și aplicarea unitară a legilor 

penale și de procedură penală pe întreg teritoriul țării.
3
 

Drept urmare a celor justificate și ținând cont de opinia legiuitorului român care are o experiență 

mai bogată în materia recursului în interesul legii și care în noul Cod de procedură penală nu a atribuit 

recursul în interesul legii în materia căilor extraordinare de atac. Astfel, datorită naturii sale juridice, 

scopului urmărit și efectului pe care îl produc Deciziile pronunțate în urma judecării recursului în 

interesul legii, considerăm că, recursul în interesul legii nu este o cale de atac, deoarece nu este vizată o 

hotărâre a cărei casare, reformare sau retractare să o determine. Mai mult decât atât, în cadrul procesului 

în care este judecat recursul în interesul legii este diferit de cel în care se judecă o cale de atac. În pofida 

specificului materiei, nu există nici o raţiune ca în procedura penală recursul interesul legii să fie 

considerat „cale extraordinară de atac‖. 

În consecinţă, venim cu propunerea către legiuitorul nostru, ca să opereze modificări în Codul de 

procedură penală, astfel încât să fie exclus recursul în interesul legii din materia căilor extraordinare de 

atac și să specifice că, recursul în interesul legii reprezintă un mijloc procedural de unificare a practicii 

judiciare. 

Prin delimitarea recursului în interesul legii de recursul în anulare, urmează să relevăm cele mai 

importante elemente prin care se aseamănă și se diferențiază aceste două instituții procesual penale. 

Codul de procedură penală nu ne oferă o definiție a recursului în anulare, însă în literatura de 

specialitate, recursul în anulare este definit, drept mijlocul procesual prin care se ajunge la un control 

judecătoresc al hotărârilor penale definitive prin care s-a adus o încălcare esențială a legii sau prin care 

cauza penală a fost vădit netemeinic soluționată.
4
 

Pentru compararea celor două instituții vom reflecta în primul rând cele mai relevante asemănări. 

Astfel, atât în cadrul recursului în anulare, cât și în cadrul recursului în interesul legii se invocă doar 

probleme de drept, respectiv circumstanțele de fapt nu pot fi temeiuri de declarare a recursului în anulare 

sau a recursului în interesul legii. 

O asemănare este că, instanța competentă să soluționeze recursul în anulare și recursul în interesul 

legii este Curtea Supremă de Justiție. Doar că, recursul în anulare se judecă de către, Colegiul lărgit sau, 

după caz, de Colegiul penal al Curţii Supreme de Justiţie, pe când recursul în interesul legii se judecă în 

toate cazurile de către Colegiul penal al Curţii Supreme de Justiţie. 

O primă deosebire dintre aceste două instituții procesuale, constituie temeiurile pentru declararea 

acestora. Astfel, recursul în anulare se declară  în scopul reparării erorilor de drept comise la judecarea 

cauzei, în cazul în care un viciu fundamental în cadrul procedurii precedente a afectat hotărârea atacată, 

inclusiv când Curtea Europeană a Drepturilor Omului informează Guvernul Republicii Moldova despre 

depunerea cererii. Codul de procedură penală nu ne oferă definiția erorii de drept, totuși în corelare cu art. 

427 Cod de procedură penală am putea stabili cazurile când se consideră că s-a comis o eroare de drept de 

către instanțele judecătorești, acestea fiind cazurile când: nu au fost respectate dispoziţiile privind 

competenţa după calitatea persoanei; instanţa nu a fost compusă potrivit legii ori au fost încălcate 

prevederile art.30, 31 şi 33 CPP; şedinţa de judecată nu a fost publică, în afară de cazurile când legea 

prevede altfel; judecata a avut loc fără participarea procurorului, inculpatului, precum şi a apărătorului, 

interpretului şi traducătorului, când participarea lor era obligatorie potrivit legii; cauza a fost judecată în 

primă instanţă sau în apel fără citarea legală a unei părţi sau care, legal citată, a fost în imposibilitate de a 

se prezenta şi de a înştiinţa instanţa despre această imposibilitate; instanţa de apel nu s-a pronunţat asupra 

tuturor motivelor invocate în apel sau hotărârea atacată nu cuprinde motivele pe care se întemeiază soluţia 

                                                 
1  Ibidem, p. 634-635 
2  Volonciu, N. Tratat de procedură penală, Vol. II, Ed. Paideia, Bucureşti, 1996, p. 373 
3  Theodoru, Gr. Drept Procesual Penal, Partea specială, Editura cugetarea, Iași, 1998, pag. 523 
4  Dolea, I., Roman, D., Vizdoagă, T. Drept procesual penal. Chișinău: Cartea Juridică, 2009, p. 650 



Conferința științifică internațională „Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European   al 

Cercetării și Educației‖, Universitatea de Stat „B.P. Hasdeu‖ din Cahul, 7 iunie 2018, Volumul I 

 

89 

 

ori motivarea soluţiei contrazice dispozitivul hotărârii sau acesta este expus neclar; instanţa a admis o cale 

de atac neprevăzută de lege sau apelul a fost introdus tardiv; nu au fost întrunite elementele infracţiunii 

sau instanţa a pronunţat o hotărâre de condamnare pentru o altă faptă decât cea pentru care condamnatul a 

fost pus sub învinuire, cu excepţia cazurilor reîncadrării juridice a acţiunilor lui în baza unei legi mai 

blânde;  inculpatul a fost condamnat pentru o faptă care nu este prevăzută de legea penală; s-au aplicat 

pedepse individualizate contrar prevederilor legale; persoana condamnată a fost judecată anterior în mod 

definitiv pentru aceeaşi faptă sau există o cauză de înlăturare a răspunderii penale, sau aplicarea pedepsei 

a fost înlăturată de o nouă lege sau anulată de un act de amnistie, a intervenit decesul inculpatului ori a 

intervenit împăcarea părţilor în cazul prevăzut de lege; faptei săvârșite i s-a dat o încadrare juridică 

greşită; a intervenit o lege penală mai favorabilă condamnatului; Curtea Constituţională a recunoscut 

neconstituţională prevederea legii aplicate în cauza respectivă; instanţa de judecată internaţională, prin 

hotărâre pe un alt caz, a constatat o încălcare la nivel naţional a drepturilor şi libertăţilor omului care 

poate fi reparată şi în această cauză; norma de drept aplicată în hotărârea atacată contravine unei hotărâri 

de aplicare a aceleiaşi norme date anterior de către Curtea Supremă de Justiţie. Prin viciu fundamental în 

cadrul procedurii precedente care a afectat hotărârea atacată, conform art. 6 CPP, se înțelege, încălcare 

esenţială a drepturilor şi libertăţilor garantate de Convenţia pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a 

Libertăţilor Fundamentale, de alte tratate internaţionale, de Constituţia Republicii Moldova şi de alte legi 

naţionale. Pe de altă parte, temeiul recursului în interesul legii este, soluţionarea diferită a problemelor de 

drept de instanţele judecătoreşti învestite cu soluţionarea cauzei în ultimă instanţă. 

Totodată, pentru soluționarea recursului în interesul legii, trebui să existe două hotărâri 

irevocabile prin care probleme de drept au fost soluționate diferit, pe când în cazul recursului în anulare 

se pune problema unei singure hotărâri care a fost supusă examinării în cadrul căilor ordinare de atac. 

Aici trebuie să menționăm și faptul că, în cazul recursului în interesul legii hotărârea trebuie să fie 

irevocabilă, nefiind relevant faptul dacă, aceasta a rămas în vigoare în urma judecării cauzei în fond, în 

apel sau recurs, pe când în cazul recursului în anulare acesta poate fi depus, doar după epuizarea căilor 

ordinare de atac. Aceasta presupune că, persoana nu poate declara recursul în anulare, dacă nu a utilizat 

căile ordinare de atac, cum sunt apelul și recursul. 

O deosebire există și după subiecții împuterniciți să declare aceste mijloace procedurale. Astfel, 

în cazul recursului în interesul legii numărul subiecților fiind mai redus. Prin urmare, recursul în anulare 

poate fi declarat de către, Procurorul General şi adjuncţii lui, condamnat, partea vătămată, precum şi, în 

numele acestor persoane, apărătorul sau reprezentantul lor legal, pe când recursul în interesul legii se 

declară, doar de către  Preşedintele Curţii Supreme de Justiţie, preşedintele Colegiului penal al Curţii 

Supreme de Justiţie, Procurorul General sau preşedintele Uniunii Avocaţilor. 

După termenul în care poate fi exercitat, legea procesual penală nu prevede un anumit termen 

pentru declararea recursului în interesul legii, pe când în cazul recursului în anulare este prevăzut 

termenul de 6 luni de la data rămânerii irevocabile a hotărârii judecătoreşti sau, în cazul în care cererea a 

fost comunicată Guvernului Republicii Moldova de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului, de la 

data comunicării ei. 

Referitor la cererea de recurs, în situația recursului în anulare este prevăzut expres conținutul 

acesteia, care potrivit art. 455 alin. (2) CPP este: 1) denumirea instanţei căreia îi este adresat recursul; 2) 

numele şi prenumele recurentului, calitatea lui procesuală, domiciliul sau reşedinţa lui; 3) denumirea 

instanţei care a pronunţat sentinţa, data sentinţei, numele şi prenumele inculpatului în privinţa căruia se 

atacă hotărârea judecătorească, fapta constatată şi dispozitivul sentinţei, persoana care a declarat apelul şi 

motivele invocate în apel; 4) denumirea instanţei care a adoptat decizia în apel, data deciziei în apel, 

dispozitivul deciziei în apel şi argumentele admiterii sau respingerii apelului, persoana care a declarat 

recurs şi motivele invocate în recurs; 5) denumirea instanţei care a adoptat decizia în recurs, data adoptării 

deciziei în recurs şi argumentele admiterii sau respingerii recursului; 6) menţiunea privitor la hotărârea 

împotriva căreia se declară recurs în anulare; 7) conţinutul şi motivele recursului în anulare cu 

menţionarea cazurilor prevăzute în art.453 şi cu argumentarea ilegalităţii hotărârii atacate; 8) formularea 

propunerilor privind hotărârea solicitată; 9) data declarării recursului şi semnătura recurentului. În cazul 

în care cererea de recurs în anulare nu cuprinde numele şi prenumele recurentului, calitatea procesuală şi 

domiciliul acestuia, denumirea instanţei care a adoptat hotărârea atacată, precum şi în cazul când nu este 

anexată copia de pe hotărârea judecătorească atacată, cererea se remite, prin scrisoare motivată, autorului, 

cu propunerea de a fi înlăturate, în termen de 60 de zile, deficienţele care împiedică primirea cererii şi, 

respectiv, îndeplinirea actelor procedurale preparatorii. În aceeași ordine de idei, în cazul recursului în 
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interesul legii, cererea trebuie să cuprindă soluţiile diferite date problemei de drept şi motivarea acestora, 

jurisprudenţa relevantă a Curţii Constituţionale, a Curţii Europene a Drepturilor Omului, opiniile 

exprimate în doctrină relevante în domeniu, precum şi soluţia ce se propune a fi pronunţată în recursul în 

interesul legii. Totuși, considerăm că, legiuitorul ar trebui să prevadă expres conținutul acestei cereri, 

conținut pe care-l vom stabili în capitolul următor și vom încerca să-l propunem în vederea modificării 

ulterioare a legii procesual penale. Totodată, legiuitorul a stabilit că, cererea de recurs în interesul legii 

trebuie să fie însoţită, sub sancţiunea respingerii ca inadmisibilă, de copii ale hotărârilor judecătoreşti 

irevocabile din care rezultă că problemele de drept care formează obiectul judecăţii au fost soluţionate în 

mod diferit de instanţele judecătoreşti învestite cu soluţionarea cauzei în ultimă instanţă. Astfel, 

conchidem că, în cazul recursului în interesul legii nu se oferă titularilor un termen de 60 de zile pentru a 

înlătura deficiențele stabilite. Considerăm că, legiuitorul a prevăzut această situație, deoarece subiecții 

împuterniciți a declara recurs în interesul legii se prezumă a fi „buni cunoscători‖ ai Codului de procedură 

penală, datorită funcției pe care o exercită. 

Într-o altă ordine de idei, persoana care a declarat recursul în anulare îl poate retrage până la 

începutul examinării lui. Retragerea recursului atrage după sine încetarea procedurii de recurs. Pe când 

pentru recursul în interesul legii, nu este prevăzută instituția retragerii acestuia. 

În același timp, recursul în anulare este supus procedurii de admisibilitate în condițiile art. 431 şi 

432 Cod de procedură penală, care se aplică în mod corespunzător. Admisibilitatea în principiu a 

recursului în anulare declarat împotriva deciziei Colegiului penal al Curţii Supreme de Justiţie o va decide 

un complet format din 5 judecători, fără citarea părţilor, în camera de consiliu, în baza materialelor din 

dosar. Recursul în interesul legii nu este supus procedurii de admisibilitate, judecătorii desemnați de 

Președintele Curții Supreme de Justiție urmând a întocmi un raport asupra problemei de drept supuse 

soluționării. Totodată, judecătorii raportori întocmesc şi motivează proiectul soluţiei ce se propune a fi 

dată recursului în interesul legii. 

Pentru judecarea recursului în interesul legii, Codul de procedură penală a stabilit un termen de 

judecare de 3 luni de la data sesizării instanţei, pe când pentru recursul în anulare acest termen nu este 

prevăzut. 

Totuși, cea mai importantă deosebire dintre recursul în interesul legii și cel în anulare îl reprezintă 

efectul deciziilor pronunțate în urma judecării. Astfel, deciziile pronunțate în interesul legii sunt 

obligatorii din ziua pronunţării şi nu au efect asupra cauzelor deja soluţionate printr-o hotărâre 

judecătorească irevocabilă, pe când decizia pronunțată în cazul recursului în anulare poate 

menține/anula/modifica o hotărâre pronunțată anterior, având efect asupra cauzei soluționate anterior, cât 

și asupra părților implicate în proces. 
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