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Index alfabe  c
Act administrativ-fi scal 59
act de donaţie 6
acţiune în anulare pentru dol 8
acţiune în constatarea nulităţii actului 78
acţiune în despăgubiri în cazul 

condamnării pe nedrept 19
acţiune în evacuare 1, 11
acţiune în grăniţuire 4
acţiune în rectifi care de carte funciară 3, 14
acţiune în revendicare 2, 12
arestare preventivă 85, 92
asigurarea asistenţei juridice prin avocat 74
atragerea răspunderii fostului 

administrator al debitorului 35
autoturisme rulate achiziţionate ca stocuri 

destinate comercializării 60

Califi care greşită a căii de atac 5
caracterul evaluabil în bani al acţiunii 5
caracterul obligatoriu al jurisprudenţei 

CEDO 11
cazul bine justifi cat 51
cerere de încuviinţare a unui sechestru 

asigurator 79
cerere de radiere menţiune privind sediul 

social 22
cerere de suspendare a executării actului 

administrativ fi scal 51
cerere de suspendare în recurs 29
cererea de asigurare a dovezilor 69
cheltuieli nedeductibile fi scal 57
chiriaş-detentor precar 10
clauze ale contractelor de concesiune 52
compensaţii fi nanciare acordate 

victimelor unor infracţiuni 18
concediere disciplinară 42
concediu pentru incapacitate temporară 

de muncă 42
confl ict negativ de competenţă 96
constatare nulitate căsătorie 36
construcţie în imediata vecinătate a 

imobilului închiriat 10
contestaţia în anulare 89, 90
contestaţie la executare 84
contestaţie la tabelul de creanţe 30
contract de asociere în participaţiune 

încheiat cu comuna, prin primar 56
contract de împrumut ipotecar 7
contract de locaţiune 20
contract de vânzare-cumpărare 8
contracte colective de muncă încheiate la 

nivel superior 40
cotă-parte din profi t 44
creanţă bugetară garantată 30
creanţe contestate 28

Daune morale 9
delapidare 61

demolarea construcţiilor executate fără 
autorizaţie 80

deschiderea procedurii insolvenţei 28, 
32, 33

desfi inţarea unei construcţii pe un teren 
afl at în domeniul public 53

documente ce conţin informaţii 
clasifi cate 95

dovedirea alcoolemiei 65
dovedirea relei-credinţe 27
drept de retenţie 1
dreptul chiriaşului la un trai decent şi la o 

locuinţă 11
dreptul la învăţătură 9
dreptul salariaţilor la cote-părţi din 

profi tul societăţii 44
drepturi salariale 40
durata reţinerii şi arestului preventiv 84

Eliberarea din funcţie a vicepreşedintelui 
consiliului judeţean 54

erori materiale 15
excepţie de neexecutare 1
expropriere parţială în scopul construirii 

unei autostrăzi 81

Grăniţuire 5
grup infracţional organizat 66

Imobil preluat de stat 3
indemnizaţia de consilier local 45
indemnizaţie de şomaj 45
inexistenţa caracterului cert al creanţei 28
interzicerea dreptului de a fi  tutore 64

Încadrarea copilului într-un grad de 
handicap 38

încetarea contractului individual de 
muncă prin acordul părţilor 41

încheiere de amânare a pronunţării, 
nesemnată de judecător 68

încheiere de respingere 70
înlăturarea stării de coproprietate forţată 75
înlocuirea administratorului judiciar 

provizoriu 31
înţelesul întinderii sau aplicării 

dispozitivului unei hotărâri 
judecătoreşti 73

Legea penală mai favorabilă 61
lipsa discernământului 36
lipsa faptelor culpabile 54
lipsa minutei 70 
lovire sau alte violenţe 62

Majorarea chiriei prin hotărârea 
consiliului local 20

măsuri administrative cu caracter politic 17

modifi carea actului constitutiv 24

Neaplicarea deciziei în recurs în interesul 
legii 61

necomunicarea stării de sănătate la 
încheierea căsătoriei 36

neregularităţi de citare 87
nerespectarea deciziei de casare  de către 

instanţa de rejudecare 76
noţiunea de poziţie dominantă 34
nulitatea titlului exhibat de către pârâtă 82 
numirea unui expert pentru întocmirea 

raportului scris asupra proiectului de 
fuziune 23

Obligativitatea conformării îndrumărilor 
instanţei de judecată 93

obligaţia de motivare a hotărârii 71
obligaţie de eliberare a informaţiilor 

din arhiva unei societăţi comerciale 
desfi inţate 48 

obligaţie de întreţinere 37
omisiuni de ordin formal 31
opoziţia 24

Partaj de bunuri comune 39
partajare a unor imobile afl ate în 

indiviziune forţată 75
părinteşti ca pedeapsă complementară 64
pensie pentru limită de vârstă 46
persoană căreia i s-a numit un curator 74
plângere împotriva rezoluţiei de 

neîncepere a urmăririi penale 88
prejudiciu moral suferit prin condamnare 17
prelevarea celei de-a doua probe biologice 

în caz de accident rutier 67
principiul consensualismului 52
principiul neinvocării propriei culpe în 

apărare 77
principiul neretroactivităţii actelor 

normative 52
principiul non reformatio in pejus 91
probarea lipsei consimţământului 7
probarea lipsei ilicităţii şi imoralităţii 

cauzei 7
proces-verbal de licitaţie 78
protecţia chiriaşilor 11
punere sub interdicţie 74

Radiere ca urmare lichidării societăţii 26
raporturi patrimoniale dintre soţi 39
răspundere solidară pentru obligaţii de 

plată ale unui debitor insolvabil 27
recalcularea drepturilor de pensie 47
recidivă postcondamnatorie 63
rectifi care act de stare civilă 49
rectifi carea cărţii funciare 15

*   Cifrele fac trimirere la numărul deciziei.
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recunoaşterea hotărârilor penale 
pronunţate în străinătate pe cale 
incidentală 96

reintegrare salariat 43
restituirea unui imobil evidenţiat în 

patrimoniul unei societăţi comerciale 
privatizate 13

revizuire 93
revocare pentru refuz de alimente 6
revocarea administratorului statutar 25

Schimbarea destinaţiei uni spaţiu 16
scutire de la plata impozitului 60
sechestru asigurător 21

servituţi aeronautice 8
somaţie de plată anulată 21
soţi cu dublă cetăţenie 39
stabilirea competenţei materiale a instanţei 

de contencios administrativ şi fi scal 50
stabilirea în echitate 94
suspendarea executării vremelnice a 

hotărârii apelate 72

Taxe de închiriere şi pe veniturile din 
concesiuni 58

tentativă la omor califi cat 62
terenuri scutite de impozite 58
termenul în continuare 89

trafi c de infl uenţă prin avocat 86
transfer patrimonial 34
tulburare de posesie 94
Ucidere din culpă, săvârşită într-un 

incident rutier 65
uzucapiune 10

Vânzare-cumpărare spaţiu locativ cu 
destinaţie de cabinet medical 55

vătămare corporală din culpă 83
veniturile cu caracter permanent ale 

debitorului obligaţiei 37
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Lista cronologică a deciziilor

Curte Secţia Decizia Numărul 
de pagină

Bacău

Secţia civilă, minori şi de familie, precum şi cauzele 
privind confl icte de muncă şi asigurări sociale

nr. 529 din 30 aprilie 2010 88
nr. 50 din 5 mai 2010 49
nr. 617 din 19 mai 2010 148

Secţia comercială, de contencios administrativ şi fi scal nr. 1 din 11 martie 2010 58
nr. 616 din 4 iunie 2010 120

Secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie

nr. 39 din 4 martie 2010 176
nr. 252 din 22 aprilie 2010 126
nr. 32 din 27 aprilie 2010 172
nr. 58 din 29 aprilie 2010 167
nr. 50 din 11 mai 2010 127
nr. 364 din 10 iunie 2010 163

Cluj

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

nr. 92 din 14 aprilie 2010 38
nr. 963 din 23 aprilie 2010 138
nr. 968 din 23 aprilie 2010 157
nr. 1032 din 30 aprilie 2010 42
nr. 1076 din 5 mai 2010 20
nr. 1219 din 21 mai 2010 159
nr. 1228 din 26 mai 2010 147
nr. 1229 din 26 mai 2010 48
nr. 1243 din 27 mai 2010 161
nr. 1374 din 2 iunie 2010 35

Secţia comercială, de contencios administrativ şi fi scal

nr. 820 din 31 martie 2010 111
nr. 824 din 31 martie 2010 107
nr. 990 din 19 aprilie 2010 102
nr. 1040 din 22 aprilie 2010 156
nr. 205 din 6 mai 2010 106
nr. 1780 din 25 iunie 2010 123

Secţia penală şi de minori nr. 412 din 19 mai 2010 183

Constanţa

Secţia civilă, pentru cauze cu minori şi de familie, 
precum şi pentru cauze privind confl icte de muncă şi 
asigurări sociale

nr. 119 din 1 martie 2010 12
nr. 127 din 1 martie 2010 27
nr. 186 din 14 aprilie 2010 33
nr. 193 din 19 aprilie 2010 7
nr. 187 din 20 aprilie 2010 93

Secţia penală şi pentru cauze penale cu minori şi de 
familie

nr. 207 din 1 aprilie 2010 168
nr. 256 din 29 aprilie 2010 130

Craiova
Secţia I civilă şi pentru cauze cu minori şi de familie

nr. 556 din 19 aprilie 2010 154
nr. 131 din 28 aprilie 2010 46
nr. 617 din 28 aprilie 2010 18
nr. 667 din 12 mai 2010 79
nr. 706 din 19 mai 2010 23
nr. 851 din 23 iunie 2010 82

Secţia comercială nr. 743 din 16 iunie 2010 62
Secţia contencios administrativ şi fi scal nr. 942 din 21 aprilie 2010 104

Galaţi
Secţia privind confl icte de muncă şi asigurări sociale nr. 603 din 5 mai 2010 87

nr. 757 din 2 iunie 2010 99
Secţia comercială şi maritimă fl uvială nr. 1077 din 9 iunie 2010 142

Încheierea din 1 iulie 2010 68
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Curte Secţia Decizia Numărul 
de pagină

Piteşti

Secţia civilă, confl icte de muncă şi asigurări sociale, 
minori şi familie

nr. 611 din 13 aprilie 2010 100
nr. 1014 din 4 iunie 2010 151

Secţia comercială şi contencios administrativ fi scal

nr. 446 din 2 aprilie 2010 53
nr. 506 din 16 aprilie 2010 116
nr. 508 din 16 aprilie 2010 124
nr. 567 din 28 aprilie 2010 66
nr. 706 din 21 mai 2010 113
nr. 805 din 9 iunie 2010 76
nr. 894 din 23 iunie 2010 64
nr. 906 din 23 iunie 2010 73

Secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie

nr. 41 din 13 aprilie 2010 180, 181
nr. 43 din 13 aprilie 2010 186
nr. 282 din 21 aprilie 2010 134
nr. 272 din 27 aprilie 2010 178
nr. 457 din 28 aprilie 2010 136
nr. 307 din 11 mai 2010 136
nr. 310 din 11 mai 2010 135
nr. 332 din 18 mai 2010 182
nr. 337 din 18 mai 2010 179

Ploieşti

Secţia civilă şi pentru cauze cu minori şi de familie
nr. 170 din 25 februarie 2010 150
nr. 197 din 4 martie 2010 86
nr. 247 din 18 martie 2010 40

Secţia comercială şi de contencios administrativ şi fi scal
nr. 76 din 20 ianuarie 2010 110
nr. 179 din 3 februarie 2010 75
nr. 242 din 12 februarie 2010 115

Secţia pentru cauze privind confl icte de muncă şi 
asigurări sociale nr. 174 din 3 februarie 2010 91

Secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie nr. 6 din 25 martie 2010 187

Suceava Secţia civilă nr. 183 din 7 iulie 2010 14
nr. 184 din 7 iulie 2010 84

Secţia comercială, de contencios administrativ şi fi scal nr. 1168 din 21 iunie 2010 77

Timişoara

Secţia civilă

nr. 328 din 12 aprilie 2010 140
nr. 341 din 14 aprilie 2010 41
nr. 390 din 26 aprilie 2010 6
nr. 446 din 5 mai 2010 17
nr. 575 din 10 mai 2010 141
nr. 524 din 19 mai 2010 10

Secţia comercială

nr. 483 din 13 aprilie 2010 71
nr. 76 din 16 aprilie 2010 143
nr. 707 din 1 iunie 2010 55
nr. 122 din 8 iunie 2010 51
nr. 128 din 22 iunie 2010 60
nr. 810 din 22 iunie 2010 69
nr. 830 din 25 iunie 2010 56

Secţia litigii de muncă
nr. 903 din 20 aprilie 2010 97
nr. 989 din 27 aprilie 2010 90
nr. 1198 din 14 mai 2010 145

Secţia contencios administrativ şi fi scal nr. 681 din 8 iunie 2010 118
Secţia penală nr. 678 din 24 iunie 2010 175
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