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Act administrativ 8
amend  contraven ional  9
asistent maternal profesionist 4

Bilet la ordin 14

Calitate de intervenient for at 3
CEDO 5, 8
conß ict de competen  11
conß ict negativ de competen  11
consilier de proba iune 16
contestarea temeiniciei actului 

de inculpare 19
contesta ie la titlu 12
contesta ie în anulare 13
contesta ie la executare 11
contract de închiriere 7
contract autentic de vânzare-cump rare 2
contract individual de munc  6
contractul individual de munc  pe durat  

determinat  15
contract de asigurare 10
control de legalitate 2
Conven ia european  a drepturilor omului 7
criteriile de apreciere a performan ei 

profesionale 6

Daunele morale 10
decizie de concediere 6
decizie de pensionare 5
decizie de suspendare a pl ii pensiei 5
drept câ tigat 5

Excep ia conexit ii 3
excep ia inadmisibilit ii cererii de 

modiÞ care a hot rârilor 2
excep ia lipsei interesului legitim 7
excep ia de nelegalitate 9
expertiz  judiciar  evaluatorie 2
expropriere 1, 2

Infrac iunie de traÞ c de persoane 19
interdic ie legal  5

Judec tor de camer  preliminar  17, 18, 19
judec tor sindic 7

Lege penal  mai favorabil  16
lichidator judiciar 7

ModiÞ carea întinderii desp gubirilor 2
mo tenitori de grad inferior 3

Nulitate absolut  19
nulitate relativ  19

Obiective profesionale 6
omisiune voluntar  4
opozi ie la executare 14
ordonan  pre edin ial  15
perchezi ie informatic  19

Plângere împotriva solu iilor de neurm rire 
18

prejudiciu moral 10

prelevarea probelor biologice 16
principiul autorit ii de lucru judecat 12
principiul interesului superior al copilului 4
principiul „error comunis facit ius” 8

procedura insolven ei 7

Raport de expertiz  2, 17
raportur de munc  5
r spundere civil  delictual  10
r spunderea asigur torului 10
r spunderea avalistului 14
reducerea limitelor pedepsei 16
renun area  la judecat  13
restituirea în natur  a imobilului 3

Salariului mediu brut pe economie 5
specialia generalibus derogant 2

supliment la raportul de expertiz  1
suspendarea execut rii silite 11, 15

Termen de acceptare a succesiunii 3
termen de prescrip ie a execut rii silite 14
termen de prescrip ie a r spunderii penale 17
termen general de prescrip ie 1, 2
titlu executoriu 14
transferul dreptului de proprietate 2

V t mare corporal  10
vânzarea for at  1
voca ie succesoral  3

Curte Sec ia Decizia / Sentin a / Încheierea
Num rul
de pagin

Cluj Sec ia I civil

Decizia nr. 1165 din 26 septembrie 2014 11

Decizia nr. 677 din 4 septembrie 2014 17

Încheierea nr. 660 din 2 septembrie 2014 40

Constan a

Sec ia I civil Decizia nr. 113 din 30 septembrie 2014 20

Sec ia a II-a civil

Decizia nr. 520 din 2 iulie 2014 25

Decizia civil  nr. 571 din 17 septembrie 2014 36

Decizia nr. 518 din 2 iulie 2014 37

Gala i
Sec ia I civil Decizia nr. 329 din 9 septembrie 2014 15

Sec ia penal Încheierea din 11 septembrie 2014 45

Pite ti

Sec ia a II-a civil Decizia nr. 3387 din 8 Septembrie 2014 29

Sec ia penal
Decizia nr. 449 din 15 septembrie 2014 42

Încheierea nr. 85 din 18 septembrie 2014 43

Ploie ti
Sec ia a II-a civil , de contencios administrativ i Þ scal Decizia nr. 3991 din 20 august 2014 31
Sec ia I civil Decizia nr. 1845 din 11 septembrie 2014 35

Oradea Sec ia a II-a civil , de contencios administrativ i Þ scal Decizia nr. 269 din 23 septembrie 2014 33

Târgu 
Mure

Sec ia I civil
Decizia nr. 370 din 21 august 2014 23

Decizia nr. 21 din 23 septembrie 2014 35

Timi oara
Sec ia I civil Decizia nr. 693 din 17 septembrie 2014 10

Sec ia penal Încheierea nr. 86 din 17 septembrie 2014 46


