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R O M Â N I A 
 

TRIBUNALUL MEHEDINŢI 
COLEGIUL DE CONDUCERE 

EXTRAS DIN HOTĂRÂREA NR. 25/20.12.2013 
 

 Colegiul de Conducere al Tribunalului Mehedinţi, întrunit în conformitate cu 

dispoziţiile art.22 alin.(1) şi alin.(2) lit.c) din Regulamentul de ordine interioară al 

instanţelor judecătoreşti, în urma votului unanim al membrilor săi: 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

        Art.1: Avizează favorabil propunerile formulate de preşedintele secţiei Penală şi, în 

consecinţă, stabileşte compunerea următoarelor complete de judecată, care vor funcţiona 

în anul 2014, în cadrul acestei secţii, după cum urmează: 

� Complete pentru judecarea cauzelor în apel, ce urmează a funcţiona începând cu  

data de 03.02.2014: 

          CA 1 P – judecători Sima Ion Cosmin – Popescu Corneliu Bogdan 

          CA 2 P – judecători Nicolae Mirela Daniela – Uliu Romică Geoge 

          CA 3 P – judecători Ţamblac Ionela – Bejinaru Florica 

� Complete speciale pentru judecarea contestaţiilor puse pe rol din oficiu, la  

sesizarea comisiei din penitenciar, de evaluare a incidenţei aplicării legii mai favorabile 

(complete care vor funcţiona temporar, începând cu data de 03.02.2014, până la 

epuizarea sesizărilor din oficiu şi a contestaţiilor – foste recursuri – formulate împotriva 

hotărârilor pronunţate în aceeaşi materie de instanţa ierarhic inferioară): 

          CCS 1 – judecător Sima Ion Cosmin 

          CCS 2 – judecător Popescu Corneliu Bogdan 

          CCS 3 – judecător Ţamblac Ionela 

          CCS 4 – judecător Bejinaru Florica 

          CCS 5 – judecător Uliu Romică George 

   CCS 6 – judecător Nicolae Mirela Daniela 

�  Complet pentru judecarea sesizărilor privind confirmarea şi autorizarea  

interceptărilor şi înregistrărilor pe bandă magnetică sau pe orice alt tip de suport, ce 

urmează a funcţiona începând cu data de 03.01.2014, până la data intrării în vigoare a 

noii legislaţii penale şi procesual penale: 

 CD interceptări – judecător Nicolae Mirela Daniela (sau judecător Sima Ion Cosmin, 
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în situaţia lipsei preşedintelui secţiei) 

      …………………………………………………………………………. 

      ………………………………………………………………………….. 

        Adoptată în şedinţa colegiului de conducere, la data de 20.12.2013. 

                                                           

                                                           PREŞEDINTE, 

POPESCU NOREL/ss indescifrabil 

 

 

                            MEMBRI: 

POPESCU CORNELIU/ss indescifrabil 

ROMAN VICTOR/ss indescifrabil 

BORDEA MAGDALENA LUCIA/ss indescifrabil 

ACSINTE MIHAI/ss indescifrabil 

SIMA ION COSMIN/ss indescifrabil 

BRANDIBUR CLAUDIU TAVI/ss indescifrabil 


