
                                    ROMÂNIA 

 
CURTEA DE APEL ALBA IULIA 

COLEGIUL DE CONDUCERE 
 

HOTĂRÂREA NR. 66 
 din data de 19.09.2019            

                    
Având în vedere dispoziţiile art. 18 şi 23 din Regulamentul de 

ordine interioară al instanţelor judecătoreşti aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1375/2015, Colegiul de conducere 
s-a întrunit în şedinţa de lucru de la data de 19.09.2019. Şedinţa a fost 
convocată de domnul judecător Liviu Gheorghe Odagiu, preşedinte al 
Curţii de Apel Alba Iulia.  

Conducerea şedinţei Colegiului de conducere a fost asigurată de 
domnul judecător Liviu Gheorghe Odagiu, preşedinte al Curţii de Apel 
Alba Iulia. Au participat următorii judecători: Ştefania Dragoe,  Laura 
Maria Dehelean, Oana Maria Petraşcu şi Adrian Hancaş. 

Şedinţa de lucru a Colegiului de conducere a fost statutară din 
punct de vedere al numărului de membri participanţi. 

Conform art. 23 alin. 3 şi 50 alin. 5 din Regulamentul de ordine 
interioară al instanţelor judecătoreşti, secretariatul şedinţei de lucru a fost 
asigurat de doamna Ioana Florina Boţan, prim grefier al Curţii de Apel 
Alba Iulia.  

În temeiul dispoziţiilor art. 19 şi următoarele din Hotărârea nr. 
1375/2015 pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară al 
instanţelor judecătoreşti, 

 
COLEGIUL DE CONDUCERE 

                      AL CURŢII DE APEL ALBA IULIA 
 

Fiind sesizat cu cererea domnului judecător Leontin Coraş de 
blocare a completului C4  Fond până la soluţionarea şi motivarea 
cauzei ce formează obiectul dosarului nr. 2128/54/2016, în 
unanimitate,  
 Văzând cererea motivată a domnului judecător Leontin Coraş, 
precum şi referatul întocmit de preşedintele Secţiei penale, membrii 
Colegiului de conducere, vor aproba blocarea acestui complet, având în 
vedere următoarele: 

Dosarul nr. 2128/54/2016 care are ca obiect infracţiuni de evaziune 
fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005), infracţiunea de spălare de 
bani (Legea 656/2002 art. 23), falsul în înscrisuri sub semnătură privată 



(art.322 NCP),  a fost înregistrat pe rolul Curţii de Apel Alba Iulia la data 
de 05 februarie 2018, în urma strămutării cauzei de la Curtea de Apel 
Craiova şi repartizat aleatoriu completului C 12 Fond compus din 
doamna judecător Elena Boca. Dosarul are 37 volume, fiind  7 inculpaţi 
şi 3 părţi civile. 
 În urma încetării delegării doamnei judecător Elena Boca de la 
Tribunalul Sibiu la Curtea de Apel Alba Iulia, completul C 12 Fond a fost 
desfiinţat, iar dosarul a fost repartizat ciclic completului domnului 
judecător Leontin Coraş - C 4 CPF – EAC.  
 Domnul judecător Leontin Coraş intră în compunerea următoarelor 
complete: C 6 Apel, C 4 A, C 4 JDL – Fond zilnic, C 4 CPF - EAC şi C 3 
recurs penal.  
 Dată fiind complexitatea dosarului, precum şi faptul că se impune 
readministrarea probaţiunii ca urmare a schimbării completului de 
judecată,  coroborat cu împrejurarea că pe rolul completelor de apel, din 
a căror componenţă face parte şi domnul judecător Leontin Coraş, sunt 
cauze deosebit de complexe (două cauze cu infracţiuni de corupţie 
strămutate de la Curtea de Apel Braşov), membrii Colegiului de 
conducere apreciază că este necesară blocarea completului de fond C4 
CPF – EAC, până la soluţionarea şi motivarea hotărârii, fără a fi depăşit 
termenul legal pentru redactare. 
 

H O T Ă R Ă Ş T E 
 
 Art. 1.- Dispune blocarea de la repartizarea aleatorie  a completului 
C4 CPF – EAC, până la soluţionarea dosarului nr. 2128/54/2016, 
respectiv până la motivarea hotărârii, fără a fi depăşit termenul legal de 
redactare. 
 Dată azi, 19.09.2019.   
 
 
Preşedintele Colegiului de Conducere: 
 

Liviu Gheorghe ODAGIU   _________ 
 
 
Membri ai Colegiului de Conducere: 
 

Laura Maria DEHELEAN _________ 

Ştefania DRAGOE  _________ 

Adrian Emil HANCAŞ  _________ 

Oana Maria PETRAŞCU _________ 


