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RR  OO  MM  ÂÂ  NN  II  AA  

  

CCUURRTTEEAA  DDEE  AAPPEELL  OORRAADDEEAA  

  

  

    

CCOOLLEEGGIIUULL  DDEE  CCOONNDDUUCCEERREE              

 

HOTĂRÂREA NR. 7 

din data de  20 martie 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 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, Blaga Gabriela – judecător, Stan Aurelia Lenuţa – judecător, Toader Felicia Doina – 

judecător, Udroiu Mihail – judecător și Văsonan Alin – judecător, lipsă fiind domnul judecător 

Berindei Olimpiu Daniel – aflat în concediu de odihnă. 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 

 

Având în vedere prevederile Decretului nr. 195/2020 din 16 martie 2020 al Președintelui 

României, privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, respectiv prevederile art. 42 

alin. 1, potrivit cărora: ”Pe durata stării de urgență, activitatea de judecată continuă în cauzele de 

urgență deosebită. Lista acestor cauze se stabilește de colegiul de conducere al Înaltei Curți de 

Casație și Justiție pentru cauzele de competența acesteia și, respectiv, de colegiile de conducere ale 

curților de apel pentru cauzele de competența lor și pentru cauzele de competența instanțelor 

care funcționează în circumscripția lor teritorială, putând fi, după împrejurări, actualizată”; 

Având în vedere prevederile art. 4 alin. 2 din Hotărârea Secției pentru Judecători a Consiliului 

Superior al Magistraturii nr. 257 din data de 17 martie 2020, în sensul stabilirii cauzelor de 

competența judecătorilor de supraveghere a privării de libertate care se vor soluționa pe durata 

stării de urgență; 

Având în vedere Hotărârea nr. 6 din 18 martie 2020 a Colegiului de Conducere al Curții de 

Apel Oradea, respectiv art. 1 pct. 1.4.; 

Văzând propunerile formulate de judecătorii de supraveghere a privării de libertate la 

Penitenciarul Oradea și Penitenciarul Satu Mare, pentru stabilirea cauzelor de competența lor care 

se impun a fi soluționate pe durata stării de urgență;  

   

H O T Ă R Ă Ş T E: 
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Art. I Cu majoritatea voturilor membrilor Colegiului de conducere al Curții de Apel Oradea 

se completează art. 1 pct. 1.4. al Hotărârii nr. 6 din 18 martie 2020 a Colegiului de Conducere al 

Curții de Apel Oradea, în sensul că pe durata stării de urgență, în materie penală, se judecă și 

următoarele tipuri de cauze: 

n) cauze privind liberarea condiționată. 

 

Art. II Cu unanimitatea voturilor membrilor Colegiului de conducere al Curții de Apel 

Oradea se completează art. 1 al Hotărârii nr. 6 din 18 martie 2020 a Colegiului de Conducere al 

Curții de Apel Oradea, în sensul că după pct. 1.4. se va introduce pct. 1.5. cu următorul conținut: 

1.5. Pe toată durata stării de urgență, judecătorii de supraveghere a privării de 

libertate vor desfășura activități privind: 

- procedura refuzului de hrană; 

- procedura de acordare a liberării condiționate; 

- stabilirea și schimbarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate. 

 

Art. III Urmare a completărilor dispuse prin prezenta hotărâre, lista cauzelor de urgență 

deosebită ce vor fi soluționate de instanțele din circumscripția Curții de Apel Oradea pe durata stării 

de urgență va fi actualizată și constituie Anexă la prezenta hotărâre.  

 

(...) 
  

 Membrii colegiului de conducere: 

1. Băican Laura Simona –  preşedinte _____________________________ 

2. Blaga Gabriela  – judecător ___________________________________ 

3. Stan Aurelia Lenuţa - judecător ________________________________ 

4. Toader Felicia Doina – judecător ______________________________ 

5. Udroiu Mihail – judecător ____________________________________ 

6. Văsonan Alin – judecător _____________________________________ 

 

                                                                                             SECRETAR 

                                                                                  prim grefier Dobai Florica 


