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                                    RR  OO  MM  ÂÂ  NN  II  AA  

  
CCUURRTTEEAA  DDEE  AAPPEELL  OORRAADDEEAA  

  

  

    

CCOOLLEEGGIIUULL  DDEE  CCOONNDDUUCCEERREE              

 

HOTĂRÂREA NR. 42 

din data de  28 noiembrie 2018  

- EXTRAS – 

 

Având în vedere dispozițiile art. 19 și 23 din Regulamentul de ordine interioară al 

instanțelor judecătorești, aprobat prin Hotărârea nr. 1375 din 17 decembrie 2015 a Consiliului 

Superior al Magistraturii, cu modificările și completările ulterioare, Colegiul de conducere al 

Curții de Apel Oradea s-a întrunit ca urmare a convocării de către președintele  Curții de Apel 

Oradea. 

La şedinţă au fost prezenţi membrii colegiului de conducere  respectiv: Băican Laura 

Simona – președinte, Berindei Olimpiu Daniel – judecător, Blaga Gabriela – judecător, Stan 

Aurelia Lenuţa – judecător, Toader Felicia Doina – judecător și Văsonan Alin – judecător, 

lipsă fiind domnul judecător Udroiu Mihail. Aceasta a fost condusă de doamna judecător 

Băican Laura Simona – președintele Curţii de Apel Oradea. 

Şedinţa Colegiului de conducere a fost statutară din punct de vedere al numărului de 

membri participanţi. 

Conform art. 23 alin. (3) din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor 

judecătoreşti, secretariatul şedinţei a fost asigurat de doamna Dobai Florica, prim grefier al 

Curţii de Apel Oradea. 

 

Colegiul de conducere 

 

Prin cererea înregistrată la data de 19 noiembrie 2018, preşedintele Secţiei I civilă a 

Curţii de Apel Oradea, în baza art. 24 din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor 

judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1375/2015, a 

formulat următoarele propuneri pentru a fi puse în discuţia Colegiului de conducere al Curţii 

de Apel Oradea: 

(…) 

b). Aprobarea compunerii completelor de judecată pentru anul 2019, cu asigurarea 

continuităţii acestora, în baza art. 19 lit. h) din Regulament, conform anexei 1; 

(…) 

Membrii Colegiului de conducere cu unanimitate de voturi aprobă propunerile 

formulate de președintele Secției I civilă, privind organizarea și funcționarea secției în 

semestrul I 2019. 

 

Prin cererea înregistrată la data de 23 noiembrie 2018, preşedintele Secţiei a II-a 

civilă, de contencios administrativ şi fiscal, în temeiul art. 24 din Regulamentul de ordine 

interioară al instanţelor judecătoreşti a solicitat următoarele: 

1. (…) 
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a. Schimbarea componenţei completelor din care face parte domnul judecător Roman 

Victor, începând cu data hotărârii de colegiu, după cum urmează:  

● schimbarea compunerii completului de judecată P9 CAF, în sensul înlocuirii 

domnului judecător Roman Victor, cu domnul judecător Bendea Florin, cu şedinţe de 

judecată în ziua de marţi orele 12, o dată la două săptămâni, cu menţinerea parametrilor de 

configurare şi a obiectelor;  

● schimbarea compunerii completelor R4 CAF şi R10, în sensul înlocuirii domnului 

judecător Roman Victor, cu domnul judecător Bendea Florin, completele urmând a fi 

compuse din domnii judecători Buz Adrian şi Bendea Florin, cu şedinţe de judecată în ziua 

de vineri orele 9, o dată la două săptămâni, întregirea completului pentru fiecare şedinţă de 

judecată, urmând să fie realizată, prin includerea în complet a judecătorilor care intră în 

compunerea completelor RCAF, în ordine alfabetică, după cum urmează: domnul judecător 

Blaga Ovidiu, doamna judecător Ilisie Mariana, doamna judecător Marinescu Simona, 

doamna judecător Opriş Crina, doamna judecător Orban Carmen, doamna judecător Roşu 

Dorinela, doamna judecător Rus Claudia, domnul judecător Văsonan Alin . 

● schimbarea compunerii completului de judecată A5 CAF, în sensul înlocuirii 

domnului judecător Roman Victor, cu domnul judecător Bendea Florin, completul urmând a fi 

compus din domnii judecători Buz Adrian şi Bendea Florin cu şedinţe de judecată în ziua de 

joi ora 12,30, o dată la două săptămâni; 

(…) 

4. Aprobarea menţinerii componenţei celorlalte complete, cu asigurarea continuităţii 

acestora, în baza art. 19 lit. h din Regulament,  după cum urmează:  

● în materia contenciosului administrativ  

• Complete de primă instanţă: 

P1 CAF având în componenţă pe doamna judecător Marinescu Simona cu şedinţă de 

judecată în ziua de luni ora 11,00, o dată la două săptămâni; 

P2 CAF având în componenţă pe domnul judecător Blaga Ovidiu cu şedinţă de 

judecată în ziua de luni ora 9,00, o dată la două săptămâni; 

P4 CAF având în componenţă pe doamna judecător Opriş Alina Crina cu şedinţă de 

judecată în ziua de marţi ora 11,00, o dată la două săptămâni; 

P5 CAF  având în componenţă pe domnul judecător Văsonan Alin cu şedinţă de 

judecată în ziua de miercuri ora 11,00, o dată la două săptămâni; 

P6 CAF având în componenţă pe doamna judecător Orban Carmen cu şedinţă de 

judecată în ziua de joi ora 11,00, o dată la două săptămâni; 

P7 CAF  având în componenţă pe doamna judecător Roşu Dorinela cu şedinţă de 

judecată în ziua de miercuri  ora 9,00, o dată la două săptămâni; 

P8 CAF având în componenţă pe domnul judecător Buz Adrian cu şedinţă de judecată 

în ziua de joi ora 11,30, o dată la două săptămâni. 

• Complete de  recurs: 

R1 CAF având în componenţă  pe doamnele şi domnii judecători Marinescu Simona, 

Blaga Ovidiu şi Opriş Crina, cu şedinţe de judecată în ziua de luni, ora 9, o dată la două 

săptămâni; 

R2 CAF având în componenţă pe doamnele  judecător Băican Laura, Rus Claudia şi 

Ilisie Mariana, cu şedinţe de judecată în ziua de miercuri, ora 9, o dată la două săptămâni; 

R3 CAF  având în componenţă pe doamnele şi domnii judecători Orban Carmen, 

Roşu Dorinela şi Văsonan Alin cu şedinţă de judecată în ziua de vineri ora 9,00, o dată la 

două săptămâni. 

 

● în materia litigiilor cu profesioniştii 

• Complete de  primă instanţă: 
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P1 LP având în componenţă pe doamna judecător Blaga Gabriela cu şedinţă de 

judecată în ziua de joi  ora 9,00, o dată la 4 săptămâni; 

P2 LP având în componenţă pe doamna judecător Tătar Ioana cu şedinţă de judecată 

în ziua de joi  ora 9,00, o dată la 4 săptămâni; 

P3 LP având în componenţă pe doamna judecător Titerlea Alina cu şedinţă de 

judecată în ziua de marţi  ora 9,00, o dată la 4 săptămâni; 

P4 LP având în componenţă pe doamna judecător Sotoc Daniela cu şedinţă de 

judecată în ziua de marţi  ora 9,00, o dată la 4 săptămâni; 

P5 LP având în componenţă pe doamna judecător Filimon Marcela cu şedinţă de 

judecată în ziua de marţi  ora 9,00, o dată la 4 săptămâni. 

• Complete de apel: 

A1 LP având în componenţă pe doamnele judecător Tătar Ioana şi Blaga Gabriela cu 

şedinţă de judecată în ziua de joi  ora 9,00, o dată la 2 săptămâni; 

A2 LP având în componenţă pe doamnele judecător Sotoc Daniela şi Filimon Marcela  

cu şedinţă de judecată în ziua de marţi  ora 9,00, o dată la 2 săptămâni; 

A1 LP-3 având în componenţă pe doamnele judecător Tătar Ioana, Blaga Gabriela şi 

Titerlea Alina  cu şedinţă de judecată în ziua de joi  ora 9,00, o dată la 2 săptămâni; 

A2 LP-3 având în componenţă pe doamnele judecător Sotoc Daniela, Filimon Marcela 

şi Titerlea Alina cu şedinţă de judecată în ziua de marţi  ora 9,00, o dată la 2 săptămâni. 

• Complete de recurs: 

R1 LP având în componenţă pe doamnele judecător Sotoc Daniela, Filimon Marcela 

şi Titerlea Alina   cu şedinţă de judecată în ziua de marţi  ora 9,00, o dată la 2 săptămâni; 

R2 LP având în componenţă pe doamnele judecător Tătar Ioana, Blaga Gabriela şi 

Titerlea Alina  cu şedinţă de judecată în ziua de joi  ora 9,00, o dată la 2 săptămâni; 

(…) 

Membrii Colegiului de conducere, nu au obiecțiuni și cu unanimitate de voturi aprobă 

propunerile formulate de președintele Secției a II –a civilă, de contencios administrativ și 

fiscal, privind organizarea și funcționarea secției în perioada 28 noiembrie 2018  - 31 

decembrie 2018 și  semestrul I 2019. 

(…) 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1 Aprobă propunerile formulate de președintele Secției I civilă, privind 

organizarea și funcționarea secției în Semestrul I 2019 , respectiv: 

(…) 

b). Aprobă compunerea completelor de judecată pentru anul 2019, cu asigurarea 

continuităţii acestora, conform anexei; 

(…) 

 

Art. 2 Aprobă propunerile formulate de președintele Secției a II – a civilă, de 

contencios administrativ și fiscal,  privind organizarea și funcționarea secției în perioada 28 

noiembrie 2018  - 31 decembrie 2018  şi  Semestrul I 2019, în sensul că: 

a). Începând cu data de 28 noiembrie 2018, aprobă schimbarea componenţei 

completelor din care face parte domnul judecător Roman Victor, după cum urmează:  

● schimbarea compunerii completului de judecată P9 CAF, în sensul înlocuirii 

domnului judecător Roman Victor, cu domnul judecător Bendea Florin, cu şedinţe de 

judecată în ziua de marţi orele 12, o dată la două săptămâni, cu menţinerea parametrilor de 

configurare şi a obiectelor;  
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● schimbarea compunerii completelor R4 CAF şi R10, în sensul înlocuirii domnului 

judecător Roman Victor, cu domnul judecător Bendea Florin, completele urmând a fi 

compuse din domnii judecători Buz Adrian şi Bendea Florin, cu şedinţe de judecată în ziua 

de vineri orele 9, o dată la două săptămâni, întregirea completului pentru fiecare şedinţă de 

judecată, urmând să fie realizată, prin includerea în complet a judecătorilor care intră în 

compunerea completelor RCAF, în ordine alfabetică, după cum urmează: domnul judecător 

Blaga Ovidiu, doamna judecător Ilisie Mariana, doamna judecător Marinescu Simona, 

doamna judecător Opriş Crina, doamna judecător Orban Carmen, doamna judecător Roşu 

Dorinela, doamna judecător Rus Claudia, domnul judecător Văsonan Alin. 

● schimbarea compunerii completului de judecată A5 CAF, în sensul înlocuirii 

domnului judecător Roman Victor, cu domnul judecător Bendea Florin, completul urmând a fi 

compus din domnii judecători Buz Adrian şi Bendea Florin cu şedinţe de judecată în ziua de 

joi ora 12,30, o dată la două săptămâni; 

(…) 

e). Aprobă menținerea componenţei celorlalte complete, cu asigurarea continuităţii 

acestora, după cum urmează:  

● în materia contenciosului administrativ  

• Complete de primă instanţă: 

P1 CAF având în componenţă pe doamna judecător Marinescu Simona cu şedinţă de 

judecată în ziua de luni ora 11,00, o dată la două săptămâni; 

P2 CAF având în componenţă pe domnul judecător Blaga Ovidiu cu şedinţă de 

judecată în ziua de luni ora 9,00, o dată la două săptămâni; 

P4 CAF având în componenţă pe doamna judecător Opriş Alina Crina cu şedinţă de 

judecată în ziua de marţi ora 11,00, o dată la două săptămâni; 

P5 CAF  având în componenţă pe domnul judecător Văsonan Alin cu şedinţă de 

judecată în ziua de miercuri ora 11,00, o dată la două săptămâni; 

P6 CAF având în componenţă pe doamna judecător Orban Carmen cu şedinţă de 

judecată în ziua de joi ora 11,00, o dată la două săptămâni; 

P7 CAF  având în componenţă pe doamna judecător Roşu Dorinela cu şedinţă de 

judecată în ziua de miercuri  ora 9,00, o dată la două săptămâni; 

P8 CAF având în componenţă pe domnul judecător Buz Adrian cu şedinţă de judecată 

în ziua de joi ora 11,30, o dată la două săptămâni. 

• Complete de  recurs: 

R1 CAF având în componenţă  pe doamnele şi domnii judecători Marinescu Simona, 

Blaga Ovidiu şi Opriş Crina, cu şedinţe de judecată în ziua de luni, ora 9, o dată la două 

săptămâni; 

R2 CAF având în componenţă pe doamnele  judecător Băican Laura, Rus Claudia şi 

Ilisie Mariana, cu şedinţe de judecată în ziua de miercuri, ora 9, o dată la două săptămâni; 

R3 CAF  având în componenţă pe doamnele şi domnii judecători Orban Carmen, 

Roşu Dorinela şi Văsonan Alin cu şedinţă de judecată în ziua de vineri ora 9,00, o dată la 

două săptămâni. 

● în materia litigiilor cu profesioniştii 

• Complete de  primă instanţă: 

P1 LP având în componenţă pe doamna judecător Blaga Gabriela cu şedinţă de 

judecată în ziua de joi  ora 9,00, o dată la 4 săptămâni; 

P2 LP având în componenţă pe doamna judecător Tătar Ioana cu şedinţă de judecată 

în ziua de joi  ora 9,00, o dată la 4 săptămâni; 

P3 LP având în componenţă pe doamna judecător Titerlea Alina  cu şedinţă de 

judecată în ziua de marţi  ora 9,00, o dată la 4 săptămâni; 
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P4 LP având în componenţă pe doamna judecător Sotoc Daniela cu şedinţă de 

judecată în ziua de marţi  ora 9,00, o dată la 4 săptămâni; 

P5 LP având în componenţă pe doamna judecător Filimon Marcela  cu şedinţă de 

judecată în ziua de marţi  ora 9,00, o dată la 4 săptămâni. 

• Complete de apel: 

A1 LP având în componenţă pe doamnele judecător Tătar Ioana şi Blaga Gabriela cu 

şedinţă de judecată în ziua de joi  ora 9,00, o dată la 2 săptămâni; 

A2 LP având în componenţă pe doamnele judecător Sotoc Daniela şi Filimon Marcela  

cu şedinţă de judecată în ziua de marţi  ora 9,00, o dată la 2 săptămâni; 

A1 LP-3 având în componenţă pe doamnele judecător Tătar Ioana, Blaga Gabriela şi 

Titerlea Alina  cu şedinţă de judecată în ziua de joi  ora 9,00, o dată la 2 săptămâni; 

A2 LP-3 având în componenţă pe doamnele judecător Sotoc Daniela, Filimon Marcela 

şi Titerlea Alina cu şedinţă de judecată în ziua de marţi  ora 9,00, o dată la 2 săptămâni. 

• Complete de recurs: 

R1 LP având în componenţă pe doamnele judecător Sotoc Daniela, Filimon Marcela 

şi Titerlea Alina   cu şedinţă de judecată în ziua de marţi  ora 9,00, o dată la 2 săptămâni; 

R2 LP având în componenţă pe doamnele judecător Tătar Ioana, Blaga Gabriela şi 

Titerlea Alina  cu şedinţă de judecată în ziua de joi  ora 9,00, o dată la 2 săptămâni; 

(…) 

Art. 3 Prezenta hotărâre se va comunica grefierului șef al Secției  I civilă și grefierului 

șef al Secției a II – a civilă, de contencios administrativ și fiscal și se va posta pe portalul 

intranet al Curții de Apel Oradea.   

      

 Membrii colegiului de conducere: 

1. Băican Laura Simona –  preşedinte _____________________________ 

2. Berindei Olimpiu Daniel – judecător____________________________ 

3. Blaga Gabriela  – judecător ___________________________________ 

4. Stan Aurelia Lenuţa - judecător ________________________________ 

5. Toader Felicia Doina – judecător ______________________________ 

6. Văsonan Alin – judecător _____________________________________ 

 

                                                                                             SECRETAR 

                                                                                  prim grefier Dobai Florica 

 


