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RR  OO  MM  ÂÂ  NN  II  AA  

  
CCUURRTTEEAA  DDEE  AAPPEELL  OORRAADDEEAA  

  

  
    

CCOOLLEEGGIIUULL  DDEE  CCOONNDDUUCCEERREE              

 

HOTĂRÂREA NR. 29 

din data de 27 mai 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 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, Roșu Dorinela – judecător și Văsonan Alin – 

judecător, lipsă fiind domnul judecător Udroiu Mihail și domnul judecător 

Capota Marius – care se află 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 

  

 Prin cererea înregistrată la data de 20 mai 2022, președintele Secţiei a II a 

civilă a Curții de Apel Oradea, în baza art. 24, alin. 1, art. 110 alin. 6 și art. 113 

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, a  formulat următoarele  

solicitări: 

 1. Aprobarea înființării de complete separate care să soluționeze cauze în 

perioada vacanței judecătorești, respectiv în luna iulie şi luna august 2022, după 

cum urmează: 

- PV (primă instanţă) 

- AV (apel) 
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- AV 3 (complet format din 3 judecători) 

- RV (recurs) 

2. Aprobarea planificării şedinţelor de judecată, a compunerii completelor, 

a planificării de permanenţă pe perioada vacanţei judecătoreşti (...) în perioada 

vacanţei judecătoreşti, respectiv lunile iulie şi august 2022, în temeiul art. 113 

şi art. 110 alin. 6 Regulamentul de ordine interioară al instanțelor judecătorești, 

conform anexelor 1 şi 2. 

(...) 

4. S-a solicitat Colegiului de conducere să analizeze propunerea de 

desfiinţare  a completelor de judecată de vacanţă,  respectiv PV, AV, AV3 și RV,  

începând cu 01.09.2022, în temeiul art. 19 alin. 1 lit. d din Regulamentul de 

ordine interioară al instanţelor judecătoreşti. 

(...) 

6. Aprobarea planificării şedinţelor de judecată şi a planificării de 

permanenţă pentru Semestrul al II-lea, în temeiul art. 113 şi art. 110 alin. 6 

Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, conform anexelor 

4 şi 5. 

Membrii Colegiului de conducere, cu unanimitate de voturi, aprobă 

propunerile formulate de președintele Secției a II a civilă, privind organizarea și 

funcționarea secțiilor în perioada vacanței judecătorești și în Semestrul II 2022, 

cu excepția propunerii de desființare a completelor de judecată de vacanţă PV, 

AV, AV3 și RV și a propunerii de aprobare a planificărilor ședințelor de judecată.  

(...) 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

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

privind organizarea și funcționarea secției în perioada vacanței judecătorești și 

în semestrul II 2022, în sensul că: 

1.1. Aprobă înființarea de complete separate care să soluționeze cauze 

în perioada vacanței judecătorești, respectiv în luna iulie şi luna august 2022, 

după cum urmează: 

- PV (primă instanţă) 

- AV (apel) 

- AV 3 (complet format din 3 judecători) 

- RV (recurs) 

1.2. Aprobă compunerea completelor, planificarea de permanenţă pe 

perioada vacanţei judecătoreşti (...) în perioada vacanţei judecătoreşti, 

respectiv lunile iulie şi august 2022, conform anexelor 1 şi 2. 

(...) 

1.4. Dispune inactivarea completelor de judecată de vacanţă,  respectiv 

PV, AV, AV3 și RV,  începând cu 01.09.2022. 

(...) 
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1.6. Aprobă planificarea de permanenţă pentru semestrul al II-lea 2022, 

conform anexei 5. 

 Art. 2 Prezenta hotărâre se va comunica grefierului șef al Secției a II a 

civilă şi se va  posta pe portalul intranet al Curţii de Apel Oradea.  

 

  

 Membrii colegiului de conducere: 

1. Băican Laura Simona –  preşedinte _____________________________ 

2. Bendea Florin Ovidiu – judecător ______________________________ 

3. Berindei Olimpiu Daniel – judecător  ___________________________ 

4. Roșu Dorinela – judecător ____________________________________ 

5. Văsonan Alin – judecător _____________________________________ 

 

 

                                                                                             SECRETAR 

                                                                                  prim grefier Dobai Florica 

 

 

 


