
În conformitate cu art. 38 din Codul de procedură penală (Legea nr. 135/2010), curtea de apel 

judecă: 

 1. în primă instanţă: 

     a) infracţiunile prevăzute de Codul penal la art. 394-397, 399-412 şi 438-445; 

     b) infracţiunile privind securitatea naţională a României, prevăzute în legi speciale; 

     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; 

     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 Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, 

de judecătorii de la curţile de apel şi Curtea Militară de Apel, 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. apelurile împotriva hotărârilor penale pronunţate în primă instanţă de judecătorii şi 

de tribunale. 

 3. 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. alte cauze anume prevăzute de lege. 

 

În conformitate cu art. 71 din Codul de procedură penală (Legea nr. 135/2010), curtea de apel 

judecă cererea de strămutare a judecării unei cauze de la un tribunal sau, după caz, de la o 

judecătorie din circumscripţia sa la o altă instanţă de acelaşi grad din circumscripţia sa, atunci 

când există o suspiciune rezonabilă că imparţialitatea judecătorilor instanţei este afectată 

datorită împrejurărilor cauzei, calităţii părţilor ori atunci când există pericol de tulburare a 

ordinii. 


