
1 

 

R O M Â N I A 

 
CURTEA DE APEL ORADEA 

 

 

  

COLEGIUL DE CONDUCERE              

 

 

HOTĂRÂREA NR. 25 

din data de 24 iulie 2020 

- 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 Plenului 

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 vicepreşedintele 

Curţii de Apel Oradea, care exercită atribuţiile ce revin preşedintelui instanței în lipsa acestuia, 

potrivit Ordinului de serviciu nr. 21 din 31 decembrie 2019, privind organizarea activității 

administrativ - judiciare din cadrul Curții de Apel Oradea pentru anul 2020 și Deciziei nr. 34 

din 31 decembrie 2019 emise de Președintele Curții de Apel Oradea. 

La şedinţă au fost prezenţi membrii colegiului de conducere,  respectiv: Mirea Gajdo 

Lorelay – vicepreședintele instanței, Blaga Gabriela – judecător, Toader Felicia Doina – 

judecător și Văsonan Alin – judecător, lipsă fiind doamna judecător Stan Aurelia Lenuţa și 

domnul judecător Udroiu Mihail – fiind în concediu de odihnă. Aceasta a fost condusă de 

doamna judecător Mirea Gajdo Loreley – vicepreședintele 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 23 iulie 2020, președintele Secţiei a II-a civilă, de 

contencios administrativ și fiscal din cadrul  Curții de Apel Oradea,  în baza art. 24 alin. 1 lit. a 

și b  și art. 113 alin. 2 din Regulamentul de ordine interioară al instanțelor judecătorești, aprobat 

prin Hotărârea nr. 1375/2015 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, având în vedere 

că în data de 21.07.2020 a intrat în vigoare Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri 

în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, act normativ care 

conține dispoziții speciale și derogatorii atât în ceea ce privește componența completelor de 

judecată care soluționează în primă instanță acțiuni în anularea unor acte administrative cu 

caracter normativ prevăzute de legea în discuție (respectiv complete compuse din 3 judecători), 

cât și în ceea ce privește procedura de judecată (fiind reglementată o procedură urgentă de 

soluționare a cauzei),  a formulat următoarele solicitări şi propuneri: 

1. S-a solicitat Colegiului de conducere să analizeze propunerea și, în baza art. 19 alin. 

1 lit. c din Regulamentul de ordine interioară al instanțelor judecătorești, să propună 
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Preşedintelui instanţei emiterea unei decizii  de înfiinţare a unor complete  de judecată 

specializate în materia contencios administrativ, începând cu data aprobării, după cum urmează:  

a) înfiinţarea completelor de primă instanță compuse din câte 3 judecători, având 

denumirile FU1, FU2 și FU3,  cu  parametrii de configurare ca şi P CAF,  conform Hotărârii 

nr. 4/03.02.2016 a Colegiului de conducere, în competența cărora intră ca obiect judecata 

acțiunilor în anularea actelor administrative cu caracter normativ prevăzute de Legea nr. 

136/2020, precum și alte cereri formulate în temeiul legii anterior menționate, complete care  

își vor putea stabili ședințe de judecată în orice zi a săptămânii astfel încât să fie respectată 

procedura prevăzută de legea anterior menționată,  cu luarea în considerare a orarului ședințelor 

deja planificate și aprobate prin Decizia Președintelui instanței. 

S-a solicitat aprobarea constituirii completelor cu următorii judecători: 

FU1 - Blaga Ovidiu - Buz Adrian și Opriș Alina 

FU2 - Băican Laura - Ilisie Mariana - Rus Claudia 

FU3 - Orban Carmen - Roșu Dorinela- Văsonan Alin. 

 

b) înființarea  completului  de primă instanță cu 3 judecători, specializat în materia 

contenciosului administrativ, având denumirea FUV, care să soluționeze cauzele 

prevăzute de Legea nr. 136/2020  în perioada vacanței judecătorești, respectiv în luna 

august 2020,  complet care va avea parametrii de configurare și obiecte  ca și completele FU și 

care își va putea stabili ședințe de judecată în orice zi a săptămânii astfel încât să fie respectată 

procedura prevăzută de Legea nr. 136/2020. 

S-a solicitat aprobarea constituirii completului  de judecată de vacanţă FUV 

pentru perioada august 2020, după cum urmează: 

- în perioada 01 - 16.08.2020 cu judecătorii: Orban Carmen - Filimon Marcela - Blaga 

Ovidiu 

- în perioada 17.08 - 31.08.2020 cu judecătorii: Pop Patricia - Todoruț Cristian - Rus 

Claudia 

 

2. (…) 

S-a solicitat aprobarea modificării componenței completului de judecată de 

vacanţă  PV pentru perioada august 2020, după cum urmează: 

- în perioada 01 - 16.08.2020: domnul judecător  Blaga Ovidiu 

- în perioada 17 - 31.08.2020: doamna judecător Pop Patricia 

 

3. S-a solicitat analizarea propunerii de desfiinţare/inactivare  a completului  de 

judecată de vacanţă  FUV,  începând cu 01.09.2020, în temeiul art. 19 alin. 1 lit. d din 

Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, și să se aprobe repartizarea  

cauzelor rămase nesoluţionate pe acest complet la sfârşitul vacanţei judecătoreşti, astfel: 

cauzele repartizate aleatoriu pe complete de judecată FU1, FU2 și FU3, care au avut fixat 

termen de judecată pe completul  separat de vacanţă, vor fi amânate pe termene fixate începând 

cu 01.09.2020  pe  completele pe care au fost iniţial repartizate, astfel încât să fie respectată 

procedura prevăzută de Legea nr. 136/2020.  

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 (…) 
 

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

contencios administrativ și fiscal, în sensul că: 

2.1. Propune Preşedintelui Curții de Apel Oradea emiterea unei decizii de 

înfiinţare a unor complete  de judecată specializate în materia contencios administrativ, 
începând cu data de 24 iulie 2020, după cum urmează:  
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a) înfiinţarea completelor de primă instanță compuse din câte 3 judecători, având 

denumirile FU1, FU2 și FU3,  cu  parametrii de configurare ca şi P CAF,  conform Hotărârii 

nr. 4/03.02.2016 a Colegiului de conducere, în competența cărora intră ca obiect judecata 

acțiunilor în anularea actelor administrative cu caracter normativ prevăzute de Legea nr. 

136/2020, precum și alte cereri formulate în temeiul legii anterior menționate, complete care  

își vor putea stabili ședințe de judecată în orice zi a săptămânii astfel încât să fie respectată 

procedura prevăzută de legea anterior menționată,  cu luarea în considerare a orarului ședințelor 

deja planificate și aprobate prin Decizia Președintelui instanței. 

Aprobarea constituirii completelor cu următorii judecători: 

FU1 - Blaga Ovidiu - Buz Adrian și Opriș Alina 

FU2 - Băican Laura - Ilisie Mariana - Rus Claudia 

FU3 - Orban Carmen - Roșu Dorinela- Văsonan Alin. 

 

b) înființarea  completului  de primă instanță cu 3 judecători, specializat în materia 

contenciosului administrativ, având denumirea FUV, care să soluționeze cauzele 

prevăzute de Legea nr. 136/2020  în perioada vacanței judecătorești, respectiv în luna 

august 2020,  complet care va avea parametrii de configurare și obiecte  ca și completele FU și 

care își va putea stabili ședințe de judecată în orice zi a săptămânii astfel încât să fie respectată 

procedura prevăzută de Legea nr. 136/2020. 

Aprobarea constituirii completului  de judecată de vacanţă  FUV pentru perioada 

august 2020, după cum urmează: 

- în perioada 01 - 16.08.2020 cu judecătorii: Orban Carmen - Filimon Marcela - Blaga 

Ovidiu 

- în perioada 17.08 - 31.08.2020 cu judecătorii: Pop Patricia - Todoruț Cristian - Rus 

Claudia 

 

2.2. (…) 

Aprobă modificarea componenței completului  de judecată de vacanţă  PV pentru 

perioada august 2020, după cum urmează: 

- în perioada 01 - 16.08.2020: domnul judecător  Blaga Ovidiu 

- în perioada 17 - 31.08.2020: doamna judecător Pop Patricia. 

 

2.3. Aprobă desfiinţarea/inactivarea completului de judecată de vacanţă FUV,  

începând cu 01.09.2020 și repartizarea  cauzelor rămase nesoluţionate pe acest complet la 

sfârşitul vacanţei judecătoreşti, astfel: cauzele repartizate aleatoriu pe complete de judecată 

FU1, FU2 și FU3, care au avut fixat termen de judecată pe completul  separat de vacanţă, vor 

fi amânate pe termene fixate începând cu 01.09.2020 pe completele pe care au fost iniţial 

repartizate, astfel încât să fie respectată procedura prevăzută de Legea nr. 136/2020.  

 

 Art. 3 Prezenta hotărâre se va comunica grefierilor șefi ai Secției I civilă și Secției a II 

–a civilă, de contencios administrativ și fiscal şi se va  posta pe portalul intranet al Curţii de 

Apel Oradea.  

 

 Membrii colegiului de conducere: 

1. Mirea Gajdo Loreley –  vicepreşedintele instanței _________________ 

2. Blaga Gabriela  – judecător ___________________________________ 

3. Toader Felicia Doina – judecător ______________________________ 

4. Văsonan Alin – judecător _____________________________________ 

 

                                                                                             SECRETAR 

                                                                                  prim grefier Dobai Florica 
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