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Achizi ii publice 12
acord de recunoa tere a vinov iei 19
acord global 5
adeverin  pentru dovada drepturilor salariale 

în vederea stabilirii pensiei 5
administrator judiciar 9
admitere în principiu 22
antecontract de vânzare-cump rare 9
arest la domiciliu 20
autorizare judec tor-sindic 9

Cauz  de neimputabilitate special  10
cauz  de nepedepsire 10
CEDO 2, 7
cerere de revizuire 21, 22
competen  func ional  6
concedieri colective 7
conß ict de competen  14
contesta ie în anulare 16, 17
contesta ie la executare 21
contract colectiv de munc  13
contract de asigurare 18
contract de management 6
contract individual de munc  6
contribu ie de asigur ri sociale 5
control de legalitate 13
curator special 15

Decizie de concediere 7
desp gubiri 2
drept de reprezentare 15
drept la ap rare 12, 20
drept v t mat 11
drepturi salariale 5, 7, 13

durata mandatului 15

Evaziune Þ scal  10
excep ia competen ei materiale 17
excep ia lipsei de interes 12
excep ia necompeten ei materiale 14, 16
excep ia prematurit ii 2
excep ia tardivit ii 7, 12

Fonduri europene 11
func ionari publici 13

Hot râri irevocabile 16

Imobil na ionalizat 1
imobil preluat abuziv 2
infrac iune de instigare la t iere f r  drept de 

arbori din fondul forestier na ional 19
insolven  9
interes legitim 20
interesul superior al copilului 4

Lege penal  mai favorabil  10, 21
licita ie electronic  12
lipsa disponibilit ilor b ne ti 10
lips  de interes 12

Mandatul administratorului social 8
m sura educativ  a intern rii într-un centru 

de deten ie 21
m suri compensatorii 1, 3

Obliga ia de plat  a onorariului 15

Pensie 5
perfectare antecontract de vânzare-cump rare 9
plan de reorganizare 9
plasament minor 4
plat  par ial  a pre ului stabilit în 

antecontract 9
plângere formulat  împotriva 

deciziei CNSC 12
prematuritate 12
principiul activit ii legii 2
principiul contradictorialit ii 12
principiul neretroactivit ii legii 2
principiul preeminen ei dreptului Uniunii 

Europene 2
principiul securit ii juridice 2
principiul separa iei puterilor în stat 2 
principiul specialia generalibus derogant 2

Raport de cauzalitate 17
r spundere delictual  18
r spundere contractual  17, 18
recalculare pensie 5
recurs în interesul legii 5
renun area la mandat 8
restituire în natur  2, 3
revizuire 17
revocarea mandatului 8
rezolu iune par ial  16

Sanc iune administrativ  10
servicii de ambulan  6

Taxe i impozite 11
termenul de încercare 19

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. 331 din 13 februarie 2015 34

Cluj Sec ia I civil
Decizia nr. 192 din 6 februarie 2015 7
Decizia nr. 136 din 28 ianuarie 2015 15

Constan a
Sec ia I civil Decizia nr. 28 din 22 ianuarie 2015 19
Sec ia penal Decizia nr. 260 din 27 martie 2015 37

Craiova Sec ia penal Decizia nr. 86 din 26 ianuarie 2015 41
Gala i Sec ia de contencios administrativ i Þ scal Decizia nr. 385 din 16 februarie 2015 29

Oradea Sec ia penal Încheierea nr. 18 din 9 februarie 2015 42
Ploie ti Sec ia a II-a civil , de contencios administrativ i Þ scal Decizia nr. 539 din 17 februarie 2015 35

Pite ti Sec ia I civil
Decizia nr. 491 din 17 martie 2015 18
Sentin a nr. 6 din 15 ianuarie 2015 36

Suceava
Sec ia a II-a civil Decizia nr. 77 din 19 februarie 2015 22
Sec ia penal  i pentru cauze cu minori Decizia nr. 55 din 23 ianuarie 2015 25

Târgu Mure
Sec ia I civil , de munc  i asigur ri sociale, pentru minori 
i familie

Decizia nr. 3 din 15 ianuarie 2015 6
Decizia nr. 2 din 15 ianuarie 2015 12

Sentin a nr. 234 din 18 martie 2015 13

Sentin a nr. 1 din 20 ianuarie 2015 33

Sec ia penal  i pentru cauze cu minori i de familie Încheierea nr. 8 din 13 martie 2015 44

Timi oara

Sec ia a II-a civil Decizia nr. 18 din 14 ianuarie 2015 21

Sec ia contencios administrativ i Þ scal
Decizia nr. 2029 din 24 martie 2015 27
Decizia nr. 1701 din 10 martie 2015 32

Sec ia penal Decizia nr. 263 din 5 martie 2015 46


