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Abuz în serviciu 19
acord de recunoaştere a vinovăţiei 18
act administrativ unilateral cu caracter 

individual 11
act de jurisdicţie necontencioasă 2
aplicare indice de corecție 3

Cerere de executare provizorie 9
cheltuieli de întreţinere restante 15
competenţă materială 16
comunitate de bunuri 2
concediu de creştere a copilului 4
conflict de interese 12
conflict negativ de competenţă 16
contestaţie la executare 16
contract individual de muncă 5, 6
creanţă anterioară deschiderii procedurii  

de insolvenţă 10
creanţă sub condiţie 10

Delimitarea hotarelor unităţilor  
administrativ-teritoriale 14

dispoziţie de delegare atribuţii 5
document oficial de gestiune 7

Excepţia de inadmisibilitate 15
excepţia inadmisibilităţii 3, 11
excepţia inadmisibilităţii cererii de 

încuviinţare a executării provizorii 9
excepţia lipsei calităţii lor procesual pasive 5
excepţia lipsei calităţii procesuale active 5

excepţia lipsei de interes 5
excepţia lipsei procedurii prealabile 5
excepţia prescripţiei dreptului la acţiune 8
excepţia tardivităţii apelului 6
excepţiei lipsei calităţii procesuale active 14
executare silită 16
exequator 2
expertiză contabilă 10
expertiză medico-legale judiciară 1
exploatarea gazelor de şist prin metoda 

fracturării hidraulice 13

Favorizarea infractorului 19

Gaze de şist 13

Încheiere de suspendare a judecăţii neatacată 
cu recurs 17

Judecător-sindic 7, 8

Limitele efectului devolutiv 6

Pensie anticipată parțială 3
pensie pentru limită de vârstă 3
perimarea cererii 17
plângere penală formulată împotriva 

ordonanțelor procurorului de netrimitere 19
prejudiciu de agrement 1 

prejudiciu extrapatrimonial temporal 1
prejudiciu moral 1, 5

prescripţie 8
prezumţia de bunuri comune 2
principiul „actori incumbit probatio” 12
principiul „probatio incumbit ei qui digit,  

non ei qui negat” 12
principiul disponibilităţii 14
principiul eficienţei în utilizarea fondurilor 

publice 12
principiul legalităţii căilor de atac 15
principiul respectării egalității de tratament 

între candidați 12
principiul transparenţei 12

Răspundere patrimonială 6
răspunderea transportatorului pentru  

pierderea mărfii 9
recalculare pensie 3
recurs graţios 11
regimul separaţiei de bunuri 2
repunere pe rol 17
riscurile asociate extracţiei gazelor de şist 13

Stagiu de cotizare 4

Tabel de creanţe 10
tahografe neomologate 6
titlul executoriu 16

Vechime în muncă 4

Zăcământ petrolier 13
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Bacău Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal Decizia nr. 1357 din 3 septembrie 2015 36
Bucureşti Secţia a V-a civilă Decizia nr. 178 din 23 septembrie 2015 41

Cluj
Secţia I civilă Decizia nr. 1798 din 17 septembrie 2015 6
Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal Decizia nr. 5762 din 24 septembrie 2015 24

Constanţa
Secţia I civilă Decizia nr. 433 din 29 septembrie 2015 13
Secţia penală Încheierea nr. 60 din 20 august 2015 46

Craiova Secţia de contencios administrativ şi fiscal
Decizia nr. 2868 din 17 septembrie 2015 12
Decizia nr. 2887 din 21 septembrie 2015 39

Galaţi
Secţia pentru cauze privind conflictele de muncă şi 
asigurări sociale

Decizia nr. 544 din 22 septembrie 2015 10

Secţia a II-a civilă Decizia nr. 182 din 16 septembrie 2015 23

Oradea
Secţia a II-a civilă Încheierea din 17 septembrie 2015 22
Secţia I civilă Decizia nr. 283 din 24 septembrie 2015 43

Piteşti Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal
Decizia nr. 678 din 29 iulie 2015 19
Decizia nr. 1358 din 7 iulie 2015 27

Ploieşti
Secţia I civilă Decizia nr. 596 din 24 septembrie 2015 41
Secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie Decizia nr. 718 din 23 iulie 2015 44

Târgu 
Mureş

Secţia I civilă, de muncă şi asigurări sociale, pentru 
minori şi familie

Decizia nr. 618 din 15 septembrie 2015 16

Timişoara
Secţia I civilă Decizia nr. 145 din 10 septembrie 2015 8

Secţia a II-a civilă Decizia nr. 297 din 9 septembrie 2015 21


