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RR  OO  MM  ÂÂ  NN  II  AA  

  
CCUURRTTEEAA  DDEE  AAPPEELL  OORRAADDEEAA  

  

  
    

CCOOLLEEGGIIUULL  DDEE  CCOONNDDUUCCEERREE              

 

HOTĂRÂREA NR. 24 

din data de 21 aprilie 2022  

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 Președintele Curții de Apel Oradea. 

La şedinţă au fost prezenţi membrii colegiului de conducere respectiv: 

Băican Laura Simona – președinte, Bendea Florin Ovidiu – judecător, Berindei 

Olimpiu Daniel – judecător, Capota Marius Pavel – judecător, Udroiu Mihail – 

judecător, lipsă fiind doamna judecător Roșu Dorinela și domnul judecător 

Văsonan Alin, care se află în concediu.  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 aprilie 2022, președintele Secţiei 

penale și pentru cauze cu minori, în temeiul art. 24 lit. b din Regulamentul de 

ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, (...), a formulat următoarele 

propuneri:  

I. 1. Începând cu data de 26 aprilie 2022, aprobarea deblocării de la 

repartizare a completului de judecată P 10 fond (...), completul de judecată 

urmând să fie compus din doamna judecător Udroiu Lucian Delia.  

(...) 

http://www.google.ro/imgres?imgurl=http://www.produsin.ro/wp-content/uploads/2009/09/stema_romania.gif&imgrefurl=http://www.produsin.ro/articole/informare/drapelul-stema-si-imnul/&usg=__2JN8h2jSqvLCLlBMtNBou4k0O9E=&h=770&w=561&sz=93&hl=ro&start=3&sig2=juo54okAcHYFvfVkiMWAtQ&zoom=1&tbnid=VF3eWf9giUf9IM:&tbnh=142&tbnw=103&ei=yMObTub7Hcr-4QTQtqGHBA&prev=/search%3Fq%3Dstema%2Bromaniei%26hl%3Dro%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&itbs=1
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2. Începând cu data de 26 aprilie 2022, aprobarea deblocării de la 

repartizare a completului  de judecată  P 9 fond (...), completul de judecată 

urmând să fie compus din doamna judecător Vidican Denisa Daniela.  

3. Începând cu data de 26 aprilie 2022, aprobarea deblocării de la 

repartizare a completului  de  judecată  C 2 urgențe,  completul de judecată 

urmând să fie compus din doamna judecător Udroiu Lucian Delia.  

4. Începând cu data de 26 aprilie  2022, aprobarea deblocării de la 

repartizare a completului de judecată CJDL 2 (complet de judecată pentru 

soluționarea contestațiilor de competența judecătorului de drepturi și libertăți), 

completul de judecată urmând să aibă următoarea compunere: judecător Vidican 

Denisa Daniela și judecător Udroiu Lucian Delia.  

5. Începând cu data de 26 aprilie 2022, aprobarea deblocării de la 

repartizare a completului de judecată CC 2 (...), completul de judecată 

urmând să aibă următoarea compunere: judecător Vidican Denisa Daniela și 

judecător Udroiu Lucian Delia.  

6. Începând cu data de 26 aprilie 2022, aprobarea, în temeiul art.19 litera 

j din Regulamentul de ordine interioară al instanțelor judecătorești, a schimbării 

membrilor completului de judecată C 5A apel (...), compus din domnul 

judecător Șerban Rareș și doamna judecător Vidican Denisa Daniela (...), 

completul de judecată urmând să aibă următoarea compunere: judecător 

Berindei Olimpiu Daniel și judecător Șerban Rareș.  

7. Începând cu data de 26 aprilie 2022, aprobarea deblocării de la 

repartizare a completului de judecată C 4A apel (...), iar în temeiul art.19 

litera j din Regulamentul de ordine interioară al instanțelor judecătorești, 

aprobarea schimbării membrilor completului de judecată compus din domnul 

judecător Berindei Olimpiu Daniel și doamna judecător Vidican Denisa Daniela 

(...), completul de judecată urmând să aibă următoarea compunere: judecător 

Vidican Denisa Daniela și judecător Udroiu Lucian Delia.  

(...) 

II. S-a solicitat aprobarea modificării Planificării de permanență 

pentru perioada 26.04.2022 – 30.06.2022, conform anexei 1 la propunere. 

(...) 

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

voturi aprobă propunerile formulate de președintele Secției penale și pentru 

cauze cu minori de reorganizare și funcționare a secției. 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1 Aprobă propunerile formulate de președintele Secției penale și 

pentru cauze cu minori de reorganizare și funcționare a secției, după cum 

urmează: 
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1.1. Aprobă, începând cu data de 26 aprilie 2022, deblocarea de la 

repartizare a completului de judecată P 10 fond (...), completul de judecată 

urmând să fie compus din doamna judecător Udroiu Lucian Delia.  

Aprobă, începând cu data de 26 aprilie 2022, preluarea tuturor cauzelor 

repartizate completului de judecată P 10 fond (...), completul de judecată 

urmând să fie compus din doamna judecător Udroiu Lucian Delia. 

1.2. Aprobă, începând cu data de 26 aprilie 2022, deblocarea de la 

repartizare a completului  de judecată  P 9 fond (...), completul de judecată 

urmând să fie compus din doamna judecător Vidican Denisa Daniela.  

1.3. Aprobă, începând cu data de 26 aprilie 2022, deblocarea de la 

repartizare a completului  de  judecată  C 2 urgențe, completul de judecată 

urmând să fie compus din doamna judecător Udroiu Lucian Delia.  

1.4. Aprobă, începând cu data de 26 aprilie 2022, deblocarea de la 

repartizare a completului de judecată CJDL 2 (...), completul de judecată 

urmând să aibă următoarea compunere: judecător Vidican Denisa Daniela și 

judecător Udroiu Lucian Delia.  

1.5 Aprobă, începând cu data de 26 aprilie 2022, deblocarea de la 

repartizare a completului de judecată CC 2 (...), completul de judecată 

urmând să aibă următoarea compunere: judecător Vidican Denisa Daniela și 

judecător Udroiu Lucian Delia.  

1.6. Aprobă, începând cu data de 26 aprilie 2022, schimbarea membrilor 

completului de judecată C 5A apel (...), compus din domnul judecător Șerban 

Rareș și doamna judecător Vidican Denisa Daniela (...), completul de judecată 

urmând să aibă următoarea compunere: judecător Berindei Olimpiu Daniel și 

judecător Șerban Rareș.  

1.7. Aprobă, începând cu data de 26 aprilie 2022, deblocarea de la 

repartizare a completului de judecată C 4A apel (...), și aprobă schimbarea 

membrilor completului de judecată compus din domnul judecător Berindei 

Olimpiu Daniel și doamna judecător Vidican Denisa Daniela (...), completul de 

judecată urmând să aibă următoarea compunere: judecător Vidican Denisa 

Daniela și judecător Udroiu Lucian Delia.  

(...) 

Art. 2 Aprobă  modificarea Planificării de permanență pentru perioada 

26.04.2022 – 30.06.2022, conform anexei. 

 

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

pentru cauze cu minori și se va posta pe portalul intranet al Curţii de Apel 

Oradea.    

  
  

 

 

 



4 

 

             Membrii colegiului de conducere: 

1. Băican Laura Simona –  preşedinte _____________________________ 

2. Bendea Florin Ovidiu – judecător ______________________________ 

3. Berindei Olimpiu Daniel – judecător  ___________________________ 

4. Capota Marius Pavel – judecător ______________________________ 

5. Udroiu Mihail – judecător ____________________________________ 

 

                                                                                             SECRETAR 

                                                                                  prim grefier Dobai Florica 

 

  

 

 


