
Competenţa Secţiei penale 

 
    (1) Tribunalul Alba judecă in prima instanţă: 

    a) infracţiunile prevăzute de Codul penal la art. 188-191, art. 209-211, art. 254, 

256^1, 263, 282, art. 289-294, art. 303, 304, 306, 307, 309, 345, 346, 354 si art. 360-367; 
 (la 23-05-2016 Lit. a) a alin. (1) al art. 36 a fost modificata de pct. 3 al art. II din ORDONANTA DE 

URGENTA nr. 18 din 18 mai 2016, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 23 mai 2016.)  

 

    b) infracţiunile săvârşite cu intenţie depăşită care au avut ca urmare moartea unei 

persoane; 
 (la 01-02-2014 Lit. b) a alin. (1) al art. 36 a fost modificata de pct. 19 al art. 102, Titlul III din LEGEA nr. 

255 din 19 iulie 2013, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 14 august 2013.)  

 

    c) infracţiunile cu privire la care urmărirea penală a fost efectuată de către 

Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată si Terorism sau 

Direcţia Naţională Anticorupţie, dacă nu sunt date prin lege în competenţa altor 

instanţe ierarhic superioare; 

    c^1) infracţiunile de spălare a banilor şi infracţiunile de evaziune fiscală prevăzute 

de art. 9 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu 

modificările ulterioare; 
 (la 01-02-2014 Lit. c^1) a alin. (1) al art. 36 a fost introdusa de pct. 20 al art. 102, Titlul III din LEGEA 

nr. 255 din 19 iulie 2013, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 14 august 2013.)  

 

    c^2) infracţiunile cu privire la care urmărirea penală a fost efectuată de către 

Parchetul European, potrivit Regulamentului (UE) 2017/1.939 al Consiliului din 12 

octombrie 2017 de punere in aplicare a unei forme de cooperare consolidata in ceea 

ce priveşte instituirea Parchetului European (EPPO); 
 (la 28-02-2021 Alineatul (1)  din  Articolul 36 , Secţiunea 1 , Capitolul II , Titlul III , Partea GENERALA  

a fost completat de Punctul 1, Articolul 19, Capitolul V din LEGEA nr. 6 din 18 februarie 2021, publicata 

in MONITORUL OFICIAL nr. 167 din 18 februarie 2021)  

 

    d) alte infracţiuni date prin lege in competenţa sa. 

 

    (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. 
 

---------- 

    Reproducem prevederile art. 20-22 din LEGEA nr. 6 din 18 februarie 2021, publicata in Monitorul 

Oficial nr. 167 din 18 februarie 2021: 

    Articolul 20 

    (1) In cazul infractiunilor cu privire la care urmarirea penala a fost efectuata de catre Parchetul 

European, potrivit Regulamentului EPPO competenta teritoriala revine: 



    a) tribunalelor Bucuresti, Cluj, Iasi si Timis - in ceea ce priveste judecata in prima instanta care nu este 

data prin lege in competenta dupa calitatea persoanei a altor instante de judecata; 

    b) curtilor de apel Bucuresti, Cluj, Iasi, Timisoara - in ceea ce priveste judecarea apelurilor impotriva 

hotararilor penale pronuntate in prima instanta de tribunalele prevazute la lit. a), precum si in ceea ce 

priveste judecata in prima instanta in cazul in care competenta dupa calitatea persoanei este data curtilor 

de apel; 

    c) Inaltei Curti de Casatie si Justitie - in ceea ce priveste judecata in prima instanta si in apel in cazul in 

care competenta sa este atrasa de calitatea persoanei. 

    (2) Circumscriptiile teritoriale ale instantelor prevazute la alin. (1) lit. a) si b) sunt prevazute in anexa 

care face parte integranta din prezenta lege. 

    Articolul 21 

    In cazul in care organele de aplicare a legii, altele decat organele de urmarire penala, cu ocazia 

desfasurarii activitatii, constata elemente privind o infractiune pentru care Parchetul European ar putea sa 

isi exercite competenta, sesizeaza, de indata, Parchetul European, potrivit procedurilor specifice. 

    Articolul 22 

    Ori de cate ori legislatia nationala care reglementeaza activitatea organelor de aplicare a legii face 

referire la procuror sau la organul de urmarire penala, referirea se considera a fi facuta si la procurorul 

european delegat, precum si, dupa caz, la procurorul european daca prin aceasta se asigura indeplinirea 

competentelor ce le revin in temeiul Regulamentului EPPO 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


