COMPETENŢA MATERIALĂ,
FUNCŢIONALĂ ŞI DUPĂ
CALITATEA PERSOANEI

COMPETENŢA JUDECĂTORIEI
 Art. 25

Judecătoria judecă în
primă instanţă toate
infracţiunile, cu excepţia
celor date prin lege în
competenţa altor instanţe.
Judecătoria soluţionează şi
alte cazuri anume
prevăzute de lege.

 Art. 35 N.C.p.p.

Judecătoria judecă în
primă instanţă toate
infracţiunile, cu excepţia
celor date prin lege în
competenţa altor
instanţe.
Judecătoria soluţionează
şi alte cauze anume
prevăzute de lege.

COMPETENŢA TRIBUNALULUI
 Art. 27. - Tribunalul:

1. judecă în primă instanţă:
a) infracţiunile prevăzute de
C.p. în art. 174-177 , art. 179,
art. 189 alin. 3-5, art. 197 alin.
3, art. 211 alin. 3, art. 212 alin.
3, art. 215 alin. 5, art. 254, art.
255, art. 257, art. 266-270, art.
2791, art. 312 si art. 317,
precum si infracţiunea de
contrabandă, dacă a avut ca
obiect arme, muniţii sau
materii explozive ori
radioactive;

 Art. 36. — 1. Tribunalul

judecă
în
primă
instanţă:
a) infracţiunile
prevăzute de C.p. la art.
188- 191, 209-211, 254,
263, 282, 289—294, 303,
304, 306, 307, 309, 345,
346, 354 şi 360—367

b) infracţiunile săvârşite cu
intenţie, care au avut ca urmare
moartea sau sinuciderea victimei;
d) infracţiunile privind traficul si
consumul ilicit de droguri;
e) infracţiunea de bancrută
frauduloasă, dacă fapta priveşte
sistemul bancar;
e1) infracţiunile de spălare a banilor
si infracţiunile de evaziune
fiscală prevăzute de art. 9 din
Legea nr. 241/2005 pentru
prevenirea şi combaterea
evaziunii fiscale, cu modificările
ulterioare.

b ) infracţiunile săvârşite cu
intenţie depăşită, care au avut ca
urmare moartea unei persoane;
c) infracţiunile cu privire la care
urmărirea penală a fost efectuată
de către DIICOT sau DNA, dacă
nu sunt date prin lege în
competenţa altor instanţe
ierarhic superioare;
c1) infracţiunile de spălare a banilor
şi infracţiunile de evaziune
fiscală, prev. de art. 9 din Legea
nr. 241/2005
d) alte infracţiuni date prin lege în
competenţa sa.

3. ca instanţa de recurs, judecă
recursurile (….);
4. soluţionează conflictele de
competenţă ivite intre
judecătoriile din circumscripţia
sa, precum si alte cazuri anume
prevăzute de lege.

2. Tribunalul soluţionează
conflictele de competenţă
ivite între judecătoriile din
circumscripţia sa, precum şi
contestaţiile formulate
împotriva hotărârilor
pronunţate de judecătorie în
cazurile prevăzute de lege.
3. Tribunalul soluţionează şi
alte cauze anume prevăzute
de lege.

COMPETENŢA CURŢII DE APEL
Art. 281. - Curtea de Apel:
1. judecă în primă instanţă:
a) infracţiunile prevăzute de
C.p. în art. 155-173 si
infracţiunile privind
siguranţa naţională a
României prevăzute în legi
speciale;
a1) infracţiunile prevăzute de
C.p. in art. 2531, art. 273-276
când s-a produs o catastrofă
de cale ferată şi art. 356-361;


 Art. 38 N.C.p.p. — Curtea de

apel judecă în primă
instanţă:
a) infracţiunile prevăzute de
C.p. la art. 394—397, 399—
412 şi 438 – 445
b) infracţiunile privind
securitatea naţională a
României, prevăzute în legi
speciale;

b) infracţiunile săvârşite de
judecătorii de la
judecătorii si tribunale si
de procurorii de la
parchetele care
funcţionează pe lângă
aceste instanţe, precum si
de avocaţi, notari publici,
executori judecătoreşti si
de controlorii financiari ai
Curţii de Conturi;

c) infracţiunile săvârşite de
judecătorii de la
judecătorii, tribunale şi de
procurorii de la
parchetele care
funcţionează pe lângă
aceste instanţe;
d) infracţiunile săvârşite
de avocaţi, notari publici,
executori judecătoreşti,
de controlorii financiari ai
Curţii de Conturi, precum
şi auditori publici externi;

b1)infracţiunile săvârşite de şefii
cultelor religioase organizate în
condiţiile legii şi de ceilalţi
membri ai înaltului cler, care au
cel puţin rangul de arhiereu sau
echivalent al acestuia;
b2)infracţiunile săvârşite de
magistraţii asistenţi de la ÎCCJ, de
judecătorii de la CA şi CMA,
precum şi de procurorii de la
parchetele de pe lângă aceste
instanţe;
b3)infracţiunile săvârşite de membrii
Curţii de Conturi, de preşedintele
Consiliului Legislativ şi de
Avocatul Poporului;
d) alte infracţiuni date prin lege în
competenţa sa;

e) infracţiunile săvârşite de şefii
cultelor religioase organizate în
condiţiile legii şi de ceilalţi membri
ai înaltului cler, care au cel puţin
rangul de arhiereu sau echivalent al
acestuia;
f) infracţiunile săvârşite de
magistraţii-asistenţi de la ÎCCJ, de
judecătorii de la CA şi CMA, precum
şi de procurorii de la parchetele de pe
lângă aceste instanţe;
g) infracţiunile săvârşite de membrii
Curţii de Conturi, de preşedintele
Consiliului Legislativ, de Avocatul
Poporului, de adjuncţii Avocatului
Poporului şi de chestori;
h) cererile de strămutare, în cazurile
prevăzute de lege.

2. ca instanţă de apel, judecă
apelurile împotriva
hotărârilor penale
pronunţate în primă
instanţă de tribunale;
3. ca instanţa de recurs,
judecă recursurile
împotriva hotărârilor
penale pronunţate de
judecătorii in primă
instanţă, cu excepţia celor
date in competenţa
tribunalului, precum si in
alte cazuri anume
prevăzute de lege;

2. Curtea de Apel judecă
apelurile împotriva
hotărârilor penale
pronunţate în primă
instanţă de judecătorii şi
tribunale.

4. soluţionează conflictele
de competenţă ivite intre
tribunale sau intre
judecătorii si tribunale din
circumscripţia sa ori intre
judecătorii din
circumscripţia unor
tribunale diferite aflate in
circumscripţia Curţii,
precum şi alte cazuri
anume prevăzute de lege.
5. soluţionează cererile prin
care s-a solicitat
extrădarea sau transferul
persoanelor condamnate
in străinătate.

3. Curtea de apel
soluţionează conflictele
de competenţă ivite
între instanţele din
circumscripţia sa, altele
decât cele prevăzute la
art. 36 alin. (2), precum şi
contestaţiile formulate
împotriva hotărârilor
pronunţate de tribunale
în cazurile prevăzute de
lege.
4. Curtea de apel
soluţionează şi alte cauze
anume prevăzute de lege.

COMPETENŢA ÎNALTEI CURŢI DE
CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE
Art. 29. – Înalta Curte de Casaţie şi
Justiţie:
1. judecă în primă instanţă:
a) infracţiunile săvârşite de senatori,
deputaţi si europarlamentari;
b) infracţiunile săvârşite de membrii
Guvernului;
c) infracţiunile săvârşite de judecătorii
Curţii Constituţionale;
d) infracţiunile săvârşite de membrii
CSM;
e) infracţiunile săvârşite de judecătorii
ÎCCJ, precum si de procurorii de la
Parchetul de pe lângă ÎCCJ;
f) infracţiunile săvârşite de mareşali,
amirali, generali si chestori;
g) alte cauze date prin lege in
competenţa sa;

Art. 40 N. C.p.p.
1. Înalta Curte de Casaţie şi
Justiţie judecă în primă
instanţă infracţiunile de
înaltă trădare, infracţiunile
săvârşite de senatori, deputaţi
şi membri din România în
Parlamentul European, de
membrii Guvernului, de
judecătorii Curţii
Constituţionale, de membrii
CSM, de judecătorii ÎCCJ şi
Justiţie şi de procurorii de la
Parchetul de pe lângă ÎCCJ.

2. ca instanţă de recurs, judecă:
a) recursurile împotriva
hotărârilor penale pronunţate,
in prima instanţă, de CA si
CMA;
b) recursurile împotriva
hotărârilor penale pronunţate,
ca instanţe de apel, de CA si
CMA;
c) recursurile împotriva
hotărârilor penale pronunţate,
in prima instanţă, de secţia
penală a ÎCCJ, precum si alte
cazuri prevăzute de lege;
3. judecă recursurile în interesul
legii;

2. Înalta Curte de Casaţie şi
Justiţie judecă apelurile
împotriva hotărârilor penale
pronunţate în primă instanţă
de CA, de CMA şi de Secţia
penală a ÎCCJ.
3. Înalta Curte de Casaţie şi
Justiţie judecă recursurile în
casaţie împotriva hotărârilor
penale definitive, precum şi
recursurile în interesul
legii.

5. soluţionează:
a) conflictele de
competenţă in cazurile in
care ÎCCJ este instanţa
superioară comună;
b) cazurile in care cursul
justiţiei este întrerupt;
c) cererile de strămutare.
d) alte cazuri anume
prevăzute de lege

4. Înalta Curte de Casaţie şi
Justiţie soluţionează
conflictele de competenţă
în cazurile în care este
instanţa superioară comună
instanţelor aflate în conflict,
cazurile în care cursul
justiţiei este întrerupt,
cererile de strămutare în
cazurile prevăzute de lege,
precum şi contestaţiile
formulate împotriva
hotărârilor pronunţate de CA
în cazurile prevăzute de lege.
5. Înalta Curte de Casaţie şi
Justiţie soluţionează şi alte
cauze anume prevăzute de
lege.

DISPOZIŢII TRANZITORII
- LPA Art. 6. (1) Cauzele aflate în curs de judecată în primă instanţă la

data intrării în vigoare a legii noi în care nu s-a început
cercetarea judecătorească se soluţionează de către instanţa
competentă conform legii noi, potrivit regulilor prevăzute de
aceeaşi lege.
 (2) În situaţia prevăzută la alin. (1), instanţa pe rolul căreia se află
cauza o trimite judecătorului de cameră preliminară, pentru a
proceda potrivit art. 342-348 din Codul de procedură penală, ori,
după caz, o declină în favoarea instanţei competente.
 Art. 7. Cauzele aflate în curs de judecată în primă instanţă în

care s-a început cercetarea judecătorească anterior intrării în
vigoare a legii noi rămân în competenţa aceleiaşi instanţe,
judecata urmând a se desfăşura potrivit legii noi.

