Secția penală și pentru cauze cu minori a Curții de Apel Suceava este încadrată cu un număr
de 12 judecători, dintre care, unul are și atribuții specifice funcției de vicepreședinte al instanței,
iar unul are și atribuții specifice funcției de președinte de secție .
Prin hotărâre a colegiului de conducere al instanței, au fost înființate completuri de judecată
care, potrivit art. 38 Cod de procedură penală, din punct de vedere material, personal și funcțional,
judecă în primă instanță, în căile ordinare de atac (apel și contestație), în căile extraordinare de
atac (revizuire, contestație în anulare și redeschiderea procesului penal în cazul judecării în lipsa
persoanei condamnate); de asemenea, soluționează alte cauze prevăzute de lege.
Pentru faza de urmărire penală, sunt configurate 12 completuri de judecători de drepturi și
libertăți (indicativ DL) și 12 completuri de contestații împotriva hotărârilor pronunțate de
judecătorii de drepturi și libertăți de la instanțele inferioare (indicativ CDL), care soluționează,
potrivit art. 53 Cod de procedură penală cererile, propunerile, plângerile, contestațiile sau orice alte
sesizări privind măsurile preventive, măsurile asigurătorii, măsurile de siguranță cu caracter
provizoriu, actele procurorului, în cazurile expres prevăzute de lege, încuviințarea perchezițiilor, a
folosirii metodelor și tehnicilor speciale de supraveghere sau cercetare ori a altor procedee
probatorii potrivit legii, procedura audierii anticipate, precum și alte situații expres prevăzute de
lege.
Pentru fazele de cameră preliminară și primă instanță, sunt configurate 12 completuri
(indicativ CP), care, potrivit art. 54 Cod de procedură penală verifică legalitatea trimiterii în
judecată dispuse de procuror, verifică legalitatea administrării probelor și a efectuării actelor
procesuale de către organele de urmărire penală, soluționează plângerile împotriva soluțiilor de
neurmărire sau de netrimitere în judecată și soluționează alte situații expres prevăzute de lege. Au
mai fost înființate și 16 completuri de contestații împotriva hotărârilor pronunțate de judecătorii de
cameră preliminară de la instanțele inferioare în materia măsurilor preventive (indicativ CCP).
În materia cooperării judiciare internaționale în materie penală, sunt configurate 12
completuri (indicativ C CJIP), care, judecă în cauzele având ca obiect mandat european de arestare,
ordine de indisponibilizare și ordine de suspendare, extrădare activă și extrădare pasivă.
Pentru faza de punere în executare a hotărârilor penale definitive (în primă instanță) există
două completuri de judecată (indicativ C JEP).

În apel, sunt înființate 6 completuri (indicativ CA PEN) care soluționează apelurile
promovate împotriva sentințelor pronunțate în primă instanță de judecătoriile și cele două tribunale
din circumscripție.
În contestație, sunt configurate 12 completuri care soluționează cauzele în calea de atac a
contestației, altele decât cele în materia măsurilor preventive (indicativ C Contestații).

