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R O M Â N I A 

 
CURTEA DE APEL ORADEA 

 

 

  

   COLEGIUL DE CONDUCERE              

 

HOTĂRÂREA NR. 27 

din data de  03 august 2021  

- 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, Capota 

Marius Pavel – judecător, Roșu Dorinela – judecător, Udroiu Mihail – judecător 

și Văsonan Alin – judecător, lipsă fiind domnul judecător Bendea Florin Ovidiu. 

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 Hekler 

Maria, înlocuitorul primului grefier al Curţii de Apel Oradea. 

 

Colegiul de conducere 

 

  Prin cererea înregistrată la data de 03 august 2021, președintele Secției I-

a civilă, în temeiul art. 24 lit. b din Regulamentul de ordine interioară al 

instanţelor judecătoreşti, având în vedere că în şedinţa din 21 iulie 2021, Secţia 

pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât înaintarea 

către Preşedintele României a propunerii privind eliberarea din funcţie, prin 

pensionare, începând cu data de 01.09.2021, a doamnei judecător Stan Aurelia 

Lenuţa, totodată față de cererea privind eliberarea din funcţie, prin pensionare, 

începând cu data de 10.09.2021, înaintată Consiliului Superior al Magistraturii 

de doamna judecător Moşincat Eugenia și văzând Decizia nr. 111/BRU din 

30.07.2021 a Preşedintelui Curţii de Apel Oradea, prin care doamna judecător 

Ionescu Liana Marcela este delegată la Curtea de Apel Oradea – Secţia I civilă, 

începând cu data de 01.09.2021, situație ce impune reorganizarea activității 

secției, în urma consultării judecătorilor secţiei, a solicitat aprobarea, 

următoarelor propuneri:  
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1. Blocarea de la repartizare aleatorie a completelor C3/a fond, din 

componenţa căruia face parte doamna judecător Moşincat Eugenia şi C3/b fond 

din componenţa căruia face parte doamna judecător Stan Aurelia Lenuţa, 

începând cu data hotărârii de colegiu şi desfiinţarea (inactivarea) acestor 

complete începând cu data de 01.09.2021.  

2. Blocarea de la repartizare aleatorie a completelor C3/a apel şi C3/b 

apel, din componenţa cărora fac parte doamnele judecător Moşincat Eugenia şi 

Stan Aurelia Lenuţa, începând cu data hotărârii de colegiu şi desfiinţarea 

(inactivarea) acestor complete începând cu data de 01.09.2021. 

(...) 

4. Modificarea componenţei completelor C1/a apel, compus din doamna 

judecător Mirea-Gajdo Loreley Emese şi domnul judecător Capota Marius 

Pavel, şi C1/b apel compus din domnul judecător Capota Marius Pavel şi 

doamna judecător Mirea-Gajdo Loreley Emese, în sensul includerii doamnei 

judecător Ionescu Liana Marcela, urmând ca acestea să aibă următoarea 

componenţă: C1/a apel: doamnele judecător Mirea-Gajdo Loreley Emese şi 

Ionescu Liana Marcela şi C1/b apel: domnul judecător Capota Marius Pavel şi 

doamna judecător Ionescu Liana Marcela.  

5. Modificarea componenţei completelor C3 recurs şi C 3 Apel-3, 

compuse în prezent din doamnele judecător Botea Nadia Dana, Moşincat 

Eugenia şi Stan Aurelia Lenuţa, în sensul compunerii acestora din următorii 

judecători: Capota Marius Pavel, Ionescu Liana Marcela şi Mirea-Gajdo Loreley 

Emese, (...). 

6. Modificarea componenţei completelor C 4 recurs şi C 4 Apel-3, 

compuse în prezent din doamnele judecător Bereş Dorina Mihaela şi Doseanu 

Loredana şi toţi judecătorii secţiei, în ordine alfabetică, în sensul includerii 

doamnei judecător Botea Nadia Dana în complete, urmând ca acestea să aibă 

următoarea componenţă: Bereş Dorina Mihaela, Botea Nadia Dana şi Doseanu 

Loredana Steliana. Prin urmare, toate cauzele aflate pe rolul completelor C4 

recurs şi C 4 Apel-3, vor fi soluţionate de completul astfel format, inclusiv 

cauzele în privinţa cărora au fost aplicate regulile speciale stabilite prin 

Hotărârea Colegiului de Conducere al Curţii de Apel Oradea nr. 36/13.11.2020.  

(...) 

Membrii Colegiului de conducere, cu unanimitate de voturi, aprobă 

propunerile formulate de președintele Secției I-a civilă  privind reorganizarea 

secției, urmare a eliberării din funcție prin pensionare a doamnelor judecător 

Stan Aurelia Lenuța și Moșincat Eugenia, cu precizarea la punctul 6 din 

propunere că pentru dosarele aflate pe rolul completelor C4 recurs şi C 4 Apel-3, 

în privinţa cărora au fost aplicate regulile speciale stabilite prin Hotărârea 

Colegiului de Conducere al Curţii de Apel Oradea nr. 36/13.11.2020, completul 

își va păstra compunerea rezultată din aplicarea acestor reguli.  

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

  

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

privind reorganizarea și funcționarea secției, în sensul că: 
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1.1. Aprobă blocarea de la repartizare aleatorie a completelor C3/a fond, 

din componenţa căruia face parte doamna judecător Moşincat Eugenia şi C3/b 

fond din componenţa căruia face parte doamna judecător Stan Aurelia Lenuţa, 

începând cu data de azi, 03 august 2021 şi desfiinţarea (inactivarea) acestor 

complete începând cu data de 01.09.2021.  

1.2. Aprobă blocarea de la repartizare aleatorie a completelor C3/a apel şi 

C3/b apel, din componenţa cărora fac parte doamnele judecător Moşincat 

Eugenia şi Stan Aurelia Lenuţa, începând cu data  de azi, 03 august 2021 şi 

desfiinţarea (inactivarea) acestor complete începând cu data de 01.09.2021. 

(...) 

1.4. Aprobă modificarea componenţei completelor C1/a apel, compus din 

doamna judecător Mirea-Gajdo Loreley Emese şi domnul judecător Capota 

Marius Pavel, şi C1/b apel compus din domnul judecător Capota Marius Pavel şi 

doamna judecător Mirea-Gajdo Loreley Emese, în sensul includerii doamnei 

judecător Ionescu Liana Marcela, urmând ca acestea să aibă următoarea 

componenţă: C1/a apel: doamnele judecător Mirea-Gajdo Loreley Emese şi 

Ionescu Liana Marcela şi C1/b apel: domnul judecător Capota Marius Pavel şi 

doamna judecător Ionescu Liana Marcela.  

1.5. Aprobă  modificarea componenţei completelor C3 recurs şi C 3 Apel-

3, compuse în prezent din doamnele judecător Botea Nadia Dana, Moşincat 

Eugenia şi Stan Aurelia Lenuţa, în sensul compunerii acestora din următorii 

judecători: Capota Marius Pavel, Ionescu Liana Marcela şi Mirea-Gajdo Loreley 

Emese, cu preluarea stocului actual de dosare şi modificarea preşedintelui de 

complet şi a persoanelor alertabile în ECRIS – judecător Ionescu Liana Marcela. 

1.6. Aprobă modificarea componenţei completelor C 4 recurs şi C 4 Apel-

3, compuse în prezent din doamnele judecător Bereş Dorina Mihaela şi Doseanu 

Loredana şi toţi judecătorii secţiei, în ordine alfabetică, în sensul includerii 

doamnei judecător Botea Nadia Dana în complete, urmând ca acestea să aibă 

următoarea componenţă: Bereş Dorina Mihaela, Botea Nadia Dana şi Doseanu 

Loredana Steliana.  

(...)  

           Art. 3 Prezenta hotărâre se va comunica grefierului șef al Secției I -a 

civilă 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. Capota Marius Pavel – judecător ______________________________ 

4. Roșu Dorinela – judecător ____________________________________ 

5. Udroiu Mihail – judecător ____________________________________ 

6. Văsonan Alin – judecător _____________________________________ 

 

 

                                                                                                  SECRETAR 

                                                                                 Înlocuitor  prim grefier 

Hekler Maria  

 


