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Abatere disciplinar  5
act administrativ-Þ scal 10
act Þ scal primar 10
act întrerup tor de 

prescrip ie 11
acte frauduloase 8
ac iune revocatorie 8
ac iune în anularea actelor 

frauduloase 8
amend  judiciar  19
aplicarea legii în timp 1
aplicarea legii penale mai 

favorabile 18
asocierea în participa iune 7

Caracter determinant 
al înscrisului nou 13

caracter executoriu 10
cerere de revizuire 13, 15
cesiune de p r i sociale 6
clauza leonin  7
conß ict negativ 

de competen  22
contesta ie la executare 22
contract de asociere în 

participa iune 7
contract de între inere 1
contrarietate de hot râri 15
crean  Þ scal  9, 10

Decizie de sanc ionare 
disciplinar  5

dreptul de op iune 2
drepturi de pensie 14

Excep ia autorit ii 
de lucru judecat 15

excep ia inadmisibilit ii 11
excep ia lipsei calit ii de 

reprezentant 6
excep ia lipsei calit ii 

procesuale active 11
excep ia lipsei calit ii 

procesuale pasive 1
excep ia lipsei 

de interes 11
excep ia tardivit ii 2, 12
excep ie aparent  10

Form  autentic  1
for  major  11

Hot râre cu caracter 
provizoriu 3

hot râre de divor  3
hot râre executorie 22
hot râre ireconciliabil  3

Informa ii de interes public 12
infrac iuni concurente 22
infrac iuni de t iere f r  

drept de material lemnos 21
institu ii autonome 

de drept penal 18

Înscriere 9
înscris sub semn tur  privat  1

Judecat  în lips  20
judec tor-sindic 8, 9

Lege penal  mai 
favorabil  16, 17, 18, 22

legi penale succesive 16
lipsa nejustiÞ cat  a 

avocatului 19
lucrum cessans 2

Mandat de arestare european 20
mandat de executare 22
m sura educativ  a intern rii 

într-un centru de deten ie 22
motive de refuzare a 

recunoa terii hot rârii 3

Neinvocarea excep iei 
autorit ii de lucru judecat 15

norm  interpretativ  10

Obliga ie de între inere 3
opozi ie 6

Pedeaps  accesorie 17, 21
pedeaps  complementar  17
pensie anticipat  4
pensie de între inere 3
perimare 13

personal auxiliar 
de specialitate 14

plat  par ial  11
prescrip ia dreptului material 

la ac iune 11
principiul bunei-credin e 5
principiul concuren ei loiale 12
principiul consensualismului 1
principiul neretroactivit ii 2, 10
privilegiu 9
procedura concilierii 11
procedur  de achizi ie 

public  12
punctaj mediu anual 14

R spundere civil  2
recidiv  

postexecutorie 17, 18, 21
recoltare probe biologice 16
recunoa tere hot râre str in  3
redeschidere proces penal 20
revizuire 14, 15

Termen de dec dere 11
termen de încercare 21
termen de prescrip ie 11
termen de reabilitare 18
titlu executoriu 9

Vacan  succesoral  1
venituri din activit i 

independente 4

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

Bac u
Sec ia a II-a civil , de contencios administrativ i Þ scal

Decizia nr. 8 din 16 ianuarie 2015 7
Decizia nr. 490 din 6 martie 2015 26

Sec ia I civil
Decizia nr. 159 din 16 martie 2015 31
Decizia nr. 2 din 12 ianuarie 2015 33

Cluj Sec ia a II-a civil , de contencios administrativ i Þ scal Decizia nr. 2206 din 25 februarie 2015 22

Constan a
Sec ia I civil Decizia nr. 26 din 27 ianuarie 2015 11
Sec ia penal  i pentru cauze penale cu minori i de familie Decizia nr. 46 din 20 ianuarie 2015 42

Gala i
Sec ia a II-a civil

Decizia nr. 15 din 14 ianuarie 2015 15
Decizia nr. 53 din 18 februarie 2015 20

Sec ia de contencios administrativ i Þ scal Decizia nr. 388 din 16 februarie 2015 24

Ploie ti
Sec ia I civil

Decizia nr. 146 din 9 februarie 2015 13
Decizia nr. 76 din 26 ianuarie 2015 32

Sec ia penal  i pentru cauze cu minori i de familie
Decizia nr. 139 din 9 februarie 2015 34
Decizia nr. 6 din 12 ianuarie 2015 43

Târgu Mure Sec ia penal  i pentru cauze cu minori i de familie
Decizia nr. 23 din 22 ianuarie 2015 36
Decizia nr. 18 din 22 ianuarie 2015 41
Încheierea nr. 8 din 13 martie 2015 45

Timi oara

Sec ia I civil
Decizia nr. 80 din 18 februarie 2015 6
Decizia nr. 38 din 3 martie 2015 9

Sec ia a II-a civil
Decizia nr. 43 din 19 ianuarie 2015 16
Decizia nr. 32 din 26 ianuarie 2015 18

Sec ia penal Decizia nr. 215 din 24 februarie 2015 39


