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Abatere disciplinară 7
act comunitar 12

acte administrative unilaterale cu caracter 
individual 12

acţiune în revendicare 2
administrator judiciar provizoriu 9
administrator statutar 10

arest la domiciliu 22

autorizarea legală de a participa ca 
informator 20

Caracter excesiv al indemnizaţiei 1
caracter real al tranzacţiilor 11

cerere de dizolvare 8
cerere de intervenţie forţată 14

certificate de atestare a dreptului de 
proprietate 2

clauză penală 1
competență de ordine publică 17

computarea duratei măsurilor preventive 23

concediere disciplinară 6
conflict individual de muncă 17

contestaţie în anulare 16

contestaţie la executare 23

contract de leasing 1
contract individual de muncă 6
control de legalitate 12

Darea în administrare 13

decizie de sancţionare 7
desfiinţarea unei hotărâri judecătoreşti 11

dezechilibru contractual între prestaţii 1
dobândă legală 11

drept de folosinţă 8
drept de opţiune 18

drept la pensie 4
drept sau a unui interes legitim vătămat 14

dreptul la un proces echitabil 12

Excepţia lipsei de interes 6
excepţia lipsei dovezii calităţii de 

reprezentant 12

excepţie de fond 6
excepţie de nelegalitate 12

excepţie procesuală 6

Gaze de şist 13

gaze libere din zăcăminte de gaz metan 13

Indemnizaţii reparatorii 5
infracţiuni concurente 23

insolvenţă 10

instituirea măsurii plasamentului 3

Încălcarea condiţiilor de validitate ale 
contractului 6

Joncţiunea posesiilor 18

judecător delegat cu executarea 21

judecător-sindic 9, 10

Legătura de cauzalitate dintre fapta  
ilicită şi prejudiciu 10

licitaţie publică 19

lipsa menţiunilor obligatorii 7
litigiu de muncă 7

Mandat european de arestare 20

măsuri de protecţie specială a minorului 3

Necompetenţă legală 13

nepunerea în executare a actului 
administrativ 14

normă de ordine publică 6
nulitate absolută 6

Partaj judiciar 19

pedeapsă principală rezultantă 23

principiul bunei-credinţe şi echităţii 1
principiul pacta sunt servanda 1

principiul prevalenţei interesului superior  
al copilului 3

principiul securităţii circuitului civil 18

procedura de cameră preliminară 22

Răspundere patrimonială personală 10

refuz nejustificat 14

regimul suspendării condiționate a  
executării pedepsei 21

retroactivitatea efectelor uzucapiunii 18

revizuire 16

reziliere 1

Sancţionare disciplinară 7
sporul pentru activitatea în mediu rural 15

stagiu de cotizare 4
starea de insolvenţă a debitorului 10

substanțele minerale combustibile 13

sultă 19

Curte Secţia Decizia / Sentinţa / Încheierea
Numărul
de pagină

Bacău
Secţia I civilă Decizia nr. 764 din 14 septembrie 2015 19
Secţia comercială, de contencios administrativ şi fiscal Decizia nr. 1352 din 7 iulie 2015 33

Bucureşti
Secţia a VII-a civilă şi pentru cauze privind conflicte de muncă şi 
asigurări socială

Decizia nr. 2963 din 10 septembrie 2015 15

Cluj
Secţia a II-a civilă şi de contencios administrativ şi fiscal

Decizia nr. 5197 din 10 septembrie 2015 7
Decizia nr. 1217 din 24 septembrie 2015 20

Secţia I civilă Decizia nr. 369 din 1 septembrie 2015 40

Constanţa
Secţia I civilă Decizia nr. 160 din 16 septembrie 2015 37
Secţia penală Încheierea nr. 137 din 15 septembrie 2015 45

Craiova Secţia contencios administrativ şi fiscal
Decizia nr. 2549 din 6 iulie 2015 27
Decizia nr. 2454 din 1 iulie 2015 35

Galaţi
Secţia a II-a civilă Încheierea din 2 iulie 2015 22
Secţia de contencios administrativ şi fiscal Decizia nr. 1575 din 29 septembrie 2015 26

Oradea Secţia penală Decizia nr. 440 din 18 septembrie 2015 43

Piteşti
Secţia I civilă Decizia nr. 1262 din 9 septembrie 2015 18
Secţia a II-a civilă Sentinţa nr. 110 din 29 iulie 2015 30
Secţia penală Decizia nr. 89 din 16 septembrie 2015 46

Ploieşti Secţia I civilă
Decizia nr. 577 din 16 septembrie 2015 10
Decizia nr. 1314 din 28 septembrie 2015 13
Decizia nr. 575 din 16 septembrie 2015 34

Târgu 
Mureş

Secţia I civilă, de muncă şi asigurări sociale, pentru minori şi familie Decizia nr. 662 din 24 septembrie 2015 11
Secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie Sentinţa nr. 14 din 7 august 2015 42

Timişoara
Secţia a II-a civilă Decizia nr. 769 din 23 septembrie 2015 22
Secţia contencios administrativ şi fiscal Decizia nr. 5559 din 29 septembrie 2015 28


