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*   Cifrele fac trimitere la num�rul deciziei.

Lista deciziilor

Index alfabe� c !i Lista deciziilor

Ac�iune în constatare 4

anularea actelor administrative 8

Comisie de cercetare disciplinar� 6

concedierea angajatului 7

condi�ia vechimii efective în muc� 5

con" ict de munc� 7

constatarea desf��ur�rii activit��ii în 

grupele I �i a II-a de munc� 4

contesta�ie decizie de concediere 7

contesta�ie decizie de sanc�ionare 6

contesta�ie pentru anularea hot�rârii 

adun�rii creditorilor 9

contractul de vânzare-cump�rare 

al subdobânditorilor 2

Decizia de concediere 7

dreptul Statului asupra unui imobil 2

Efectul autorit��ii de lucru judecat 10

efectul pozitiv al puterii de lucru 

judecat 10

elementele constitutive ale infrac�iunii 

de în�el�ciune 12

excep�ia inadmisibilit��ii 11

excep�ia lipsei calit��ii procesuale 

pasive 2

excep�ia lipsei calit��ii procesuale, 

active sau pasive 11

Instituirea m�surii de protec�ie special� 

a plasamentului 3

interesul superior al copilului 3

invocarea caracterului inadecvat al 

pre�ului minimal 9

invocarea de c�tre angajator a p�r�sirii 

locului de munc� 6

Manifestarea de voin�� a creditorilor 9

meseria de l�c�tu� montator 4

minor 3

Necomunicarea de c�tre intima�i a unor 

copii de pe actele de identitate 1

Obligarea angajatorului la plata 

drepturilor salariale 6

Pensie militar� de stat 5

personalul direc�iilor sanitare veterinare 

�i pentru siguran�a alimentelor 8

plasament în regim de urgen�� 3

principiul interesului superior 

al copilului 3

principiul o� cialit��ii 12

procedura de restituire a imobilelor 1

Recuperarea prejudiciului 12

reducerea vârstei de pensionare 5

refuzul de solu�ionare a unei cereri 1

Stabilirea drepturilor salariale 8

subdobânditori cu titlu oneros 2

Trecere de la pensia de invaliditate 

la pensia militar� de serviciu 5

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

Bac"u Sec�ia I civil�
Decizia nr. 679 din 14 octombrie 2019 25

Decizia nr. 719 din 23 octombrie 2019 36

Cluj
Sec�ia a IV-a pentru litigii de munc� �i 

asigur�ri sociale

Decizia nr. 1521 din 8 noiembrie 2019 17

Decizia nr. 1418 din 25 octombrie 2019 19

Constan a Sec�ia I civil� Decizia nr. 319 din 30 octombrie 2019 20

Oradea
Sec�ia I civil�

Decizia nr. 945 din 17 decembrie 2019 10

Decizia nr. 947 din 17 decembrie 2019 26

Sec�ia penal� �i pentru cauze cu minori Sentin�a nr. 96 din 15 noiembrie 2019 37

Timi#oara
Sec�ia I civil�

Decizia nr. 210 din 23 octombrie 2019 8

Decizia nr. 216 din 24 octombrie 2019 14

Decizia nr. 469 din 26 septembrie 2019 34

Sec�ia a II-a civil� Decizia nr. 846/A din 6 noiembrie 2019 32


