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RR  OO  MM  ÂÂ  NN  II  AA  

  
CCUURRTTEEAA  DDEE  AAPPEELL  OORRAADDEEAA  

  

  

    

CCOOLLEEGGIIUULL  DDEE  CCOONNDDUUCCEERREE              

 

HOTĂRÂREA NR. 6 

din data de 18 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”; 
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Văzând propunerile formulate de instanțele din circumscripția Curții de Apel 

Oradea pentru stabilirea cauzelor de urgență deosebită, care ar trebui soluționate pe 

durata stării de urgență; 

Ținând cont de prevederile Hotărârii Secției pentru Judecători a Consiliului 

Superior al Magistraturii nr. 257 din data de 17 martie 2020, prin care s-au trasat linii 

directoare cu privire la modul de stabilire a cauzelor care se judecă pe durata stării de 

urgență, în vederea adoptării și implementării unitare de urgență a măsurilor de 

prevenție la nivelul tuturor instanțelor din România; 

Cu unanimitatea voturilor membrilor Colegiului de conducere al Curții de Apel 

Oradea; 

   

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1 Stabilește lista cauzelor de urgență deosebită, cu privire la care 

activitatea de judecată continuă și pe durata stării de urgență la instanțele din 

circumscripția Curții de Apel Oradea,  după cum urmează: 

1.1. Judecătoriile din circumscripția Curții de Apel Oradea vor soluționa 

următoarele tipuri de cauze: 

► în materie civilă  

- Ordonanță președințială; 

- Asigurarea dovezilor;  

- Internarea medicală nevoluntară; 

- Suspendare provizorie; 

- Suspendare executare silită în cazul în care nu s-a formulat cerere de 

suspendare provizorie; 

- Măsuri asigurătorii; 

- Ordine de protecție; 

- Desemnare curator. 

 

1.2. Tribunalele din circumscripția Curții de Apel Oradea vor soluționa 

următoarele tipuri de cauze: 

► în materie civilă  

- Suspendare executare hotărâre; 

- Plasament în regim de urgență a minorilor; 

- Ordonanță președințială; 

- Asigurarea dovezilor;  

- Măsuri asigurătorii; 

- Căile de atac exercitate în cauze de urgență deosebită, soluționate de 

judecătorii pe perioada stării de urgență. 

► în materia litigiilor cu profesioniști și falimente 

- Suspendare executare hotărâre; 

- Ordonanță președințială; 

- Asigurarea dovezilor;  

- Măsuri asigurătorii; 

- Căile de atac exercitate în cauze de urgență deosebită, soluționate de 

judecătorii pe perioada stării de urgență. 
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► în materia contenciosului administrativ și fiscal 

- Ordonanță președințială; 

- Suspendare executare act administrativ; 

- Contestații introduse potrivit art. 49 din Legea nr. 101/2016. 

 

1.3. Curtea de Apel Oradea va soluționa următoarele tipuri de cauze: 

► în materie civilă  

- Suspendare executare hotărâre; 

- Căile de atac exercitate în cauze de urgență deosebită, soluționate de 

tribunale pe perioada stării de urgență. 

► în materia litigiilor cu profesioniști și falimente 

- Suspendare executare hotărâre; 

- Căile de atac exercitate în cauze de urgență deosebită, soluționate de 

tribunale pe perioada stării de urgență. 

► în materia contenciosului administrativ și fiscal 

- Suspendare executare act administrativ; 

- Ordonanță președințială; 

- Plângeri formulate împotriva deciziilor C.N.S.C., potrivit Legii nr. 

101/2016; 

- Contestații împotriva deciziilor de returnare a străinilor; 

- Căile de atac exercitate în cauze de urgență deosebită, soluționate de 

tribunale pe perioada stării de urgență. 

 

1.4. În materie penală, pe toată durata stării de urgență, activitatea de 

judecată a tuturor instanțelor din circumscripția Curții de Apel Oradea, 

continuă cu privire la următoarele tipuri de cauze: 

a) cauzele în care s-au dispus ori se propune luarea măsurilor preventive ori a 

celor de protecție a victimelor și martorilor, cele privind aplicarea provizorie a 

măsurilor de siguranță cu caracter medical, cele cu persoane vătămate minori; 

b) actele și măsurile de urmărire penală a căror amânare ar pune în pericol 

obținerea probelor sau prinderea suspectului sau a inculpatului, precum și cele 

privind audierea anticipată; 

c) cauze în care urgența se justifică prin scopul instituirii stării de urgență la 

nivel național; 

d) cele privind infracțiunile flagrante; 

e) cele în care au fost dispuse măsuri preventive; 

f) cele referitoare la contestații împotriva măsurilor asigurătorii; 

g) cele privind cooperarea judiciară internațională în materie penală; 

h) cele ce cuprind măsuri de protecție a victimelor și a martorilor; 

i) cele privind aplicarea provizorie a măsurilor de siguranță cu caracter 

medical; 

j) cele privind infracțiuni contra securității naționale; 

k) cele privind acte de terorism sau de spălare a banilor; 

l) orice alte cauze urgente apreciate ca atare de judecătorul de drepturi și 

libertăți, de judecătorul de cameră preliminară sau de instanța de judecată; 

m) cereri de amânare și întrerupere a executării pedepsei închisorii. 
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Art. 2 Pe toată durata stării de urgență vor fi soluționate, în toate materiile, 

incidentele procedurale ivite în legătură cu cauzele de urgență deosebită pentru care 

se continuă judecata.  

 

Art. 3 În materie penală, lista cauzelor de urgență deosebită apreciate ca atare 

de fiecare judecător de drepturi și libertăți, de judecătorul de cameră preliminară sau 

de instanța de judecată, conform art. 1, pct. 1.4, lit. l, din prezenta hotărâre, se 

comunică de îndată președintelui instanței pentru afișare pe portalul instanțelor, pe 

paginile proprii de internet, și pentru informarea barourilor de avocați și a 

parchetelor.  

 

Art. 4 Lista dosarelor ce vor fi soluționate pe durata stării de urgență va putea 

fi actualizată de Colegiul de conducere al Curții de Apel Oradea, după împrejurări, în 

cazul în care intervin situații neprevăzute. 

 

(...) 

  

 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 

 


