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R O M Â N I A 

 
TRIBUNALUL MEHEDINŢI 

COLEGIUL DE CONDUCERE 
HOTĂRÂREA NR.5 

din data de 13.02.2014 
 
 

      Colegiul de conducere al Tribunalului Mehedinţi, întrunit în conformitate cu 

dispoziţiile prevăzute 12, art. 22, art. 98, art. 1037 şi art. 1038 din Hotărârea C.S.M. nr. 

387/2005 pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor, cu 

modificările şi completările ulterioare şi a dispoziţiilor prevăzute de art.14 alin. (6) din 

Hotărârea C.S.M. nr. 193/09.03.2006 pentru aprobarea Regulamentului privind transferul 

şi detaşarea judecătorilor şi procurorilor, delegarea judecătorilor, numirea judecătorilor şi 

procurorilor în alte funcţii de conducere, precum şi numirea judecătorilor în funcţia de 

procuror şi a procurorilor în funcţia de judecător, în urma votului membrilor săi:  

� în unanimitate de voturi „pentru”, cu privire la art. 1, 3, 4 şi 5; 

� cu 5 voturi „pentru” şi câte o abţinere, cu privire la art. 2 şi 6,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

       Art.3: Aprobă propunerea preşedintelui secţiei penale, formulată în conformitate cu 

dispoziţiile art. 98 alin.31 din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor 

judecătoreşti şi,  în consecinţă, stabileşte următoarele complete speciale, constituite 

pentru situaţia incompatibilităţii tuturor judecătorilor din cadrul acestei secţii: 

� pentru completele de judecător de drepturi şi libertăţi (inclusiv contestaţii – căi  

de atac): 

 Cdli 1 – judecător Orfescu Aristică; 

 Cdli 2 – judecător Iordache Mariana; 

 Cdli 3 – judecător Rolea Gina; 

 Cdli 4 – judecător Mudava Narcisa Mihaela; 

� pentru completele de cameră preliminară şi fond (inclusiv contestaţii – căi de  

atac): 

 Cpfi 1 – judecător Orfescu Aristică; 

 Cpfi 2 – judecător Iordache Mariana; 
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 Cpfi 3 – judecător Rolea Gina; 

 Cpfi 4 – judecător Mudava Narcisa Mihaela. 

� Toate aceste complete sunt specializate şi pentru judecarea cauzelor cu minori  

şi de corupţie. 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

      Adoptată în şedinţa colegiului de conducere al Tribunalului Mehedinţi, din data de 

13.02.2014.                  

 

              Vicepreşedinte,                                                             Membri, 

  Popescu Corneliu/ss indescifrabil                      Roman Victor/ss indescifrabil                            

                     Bordea Magdalena Lucia/ss indescifrabil                           

                Brandibur Claudiu Tavi/ss indescifrabil                           

                                                                              Acsinte Mihai/ss indescifrabil                            

                                                                              Sima Cosmin/ss indescifrabil                            

                                                                           


