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R O M Â N I A 
 

TRIBUNALUL MEHEDINŢI 
COLEGIUL DE CONDUCERE 

HOTĂRÂREA NR. 6 
din  24.02.2014 

 

 Colegiul de Conducere al Tribunalului Mehedinţi, întrunit în conformitate cu 

dispoziţiile art. 12, art. 22 şi art. 103
7
 alin.7 din Regulamentul de ordine interioară al 

instanţelor judecătoreşti, precum şi a art. 9 din Hotărârea C.S.M. nr. 322/24.08.2005 

pentru aprobarea Regulamentului privind modul de desfăşurare a cursurilor de formare 

profesională continuă a judecătorilor, în urma votului unanim al membrilor săi, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

      Art.1: Aprobă propunerile formulate de preşedintele secţiei penale, referitoare la:  

�  modificarea  Hotărârii colegiului de conducere nr.3/29.01.2014,  în sensul  

desfiinţării completelor colegiale pentru judecarea contestaţiilor penale – căi de atac 

(altele decât cele date prin lege în competenţa judecătorului de drepturi şi libertăţi şi a 

judecătorului de cameră preliminară), după cum urmează: 

 CC1 – judecători: Sima Ion Cosmin – Popescu Corneliu Bogdan 

 CC2 – judecători: Nicolae Mirela Daniela – Uliu Romică George 

 CC3 – judecători: Bejinaru Florica – Ţamblac Ionela 

 

�  înfiinţarea, începând cu data de 01.03.2014, a şase complete de judecată (de un  

singur judecător) pentru judecarea contestaţiilor – căi de atac, declarate împotriva 

hotărârilor pronunţate în cursul judecăţii în primă instanţă de judecătorii (altele decât 

cele date prin lege în competenţa judecătorului de drepturi şi libertăţi şi a judecătorului 

de cameră preliminară), după cum urmează: 

         Cc1 – judecător Sima Ion Cosmin 

 Cc2 – judecător Popescu Corneliu Bogdan 

 Cc3 – judecător Ţamblac Ionela 

 Cc4 – judecător Bejinaru Florica 

 Cc6 – judecător Nicolae Mirela Daniela 

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

de corupţie. 
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………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….. 

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

24.02.2014.  

 

           Vicepreşedinte,                                                               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                           

 


