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*   Cifrele fac trimitere la num�rul deciziei.

Lista deciziilor

Index alfabe� c !i Lista deciziilor

Administrare probe 13

administrator judiciar 6

anulare a suspend�rii sub 

supraveghere 12

asistent maternal profesionist 2

asisten!a medical� 9

asociat unic 8

asocia!ie de proprietari 11

Camer� preliminar� 13

cerere de numire a lichidatorului 8

cerere de radiere 8

cerere de reexaminare 10

con" ict de legi 1

contract cu elemente de extraneitate 1

contract individual de munc� 3

cre#tere a salariului 7

cuantumul ramburs�rii transfrontaliere 9

Daune morale 9

drept subiectiv propriu 11

drepturi de crean!� 1

durata pedepsei privative de libertate 16

Excep�ia lipsei dovezii calit��ii 

de reprezentant 1

excep�ia prescrip�iei dreptului 

material la ac�iune 1

Func!ionar public 12

Grupa a II-a de munc� 4

Infrac!iuni concurente 12

instan!ele statelor membre ale Uniunii 

Europene 16

interes legitim privat propriu 11

Înlocuirea m�surii plasamentului 2

Judecata în procedura simpli� cat� 15

liberare condi$ionat� 16

litigiu de munc� 4

Minor 2

motiv temeinic 6

Obliga!ii contractuale 1

Pedeaps� privativ� de libertate 12

persoane cu handicap 9

plasament în regim de urgen!� 2

prematuritate 5

principiile r�spunderii juridice din 

dreptul comun 6

principiul nediscrimin�rii 7

probe testimoniale scrise �i �tiin�i� ce 15

procedura insolven�ei în forma 

simpli� cat� 5

Rambursare a serviciilor medicale 9

regimul juridic al prescrip!iei extinctive 1

retribu�ia global� pentru perioada de 

lichidare 5

Salariate gravide 3

schimbarea hot�rârii primei instan!e 4

solu!ie de achitare 15

Tax� judiciar� de timbru 10

timbrare a cererii reconven!ionale 10

Urm�rirea penal� 13

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

Cluj
Sec�ia a IV-a litigii de munc� �i asigur�ri sociale Decizia nr. 912 din 2 iulie 2018 12
Sec�ia a III-a contencios administrativ �i � scal Decizia nr. 3827 din 21 septembrie 2018 39
Sec�ia penal� �i de minori Decizia nr. 1013 din 26 septembrie 2018 44

Constan a Sec�ia a II-a civil�, de contencios administrativ �i � scal Decizia nr. 950 din 2 iulie 2018 33
Craiova Sec�ia a II-a civil� Decizia nr. 878 din 4 septembrie 2018 26

Gala i
Sec�ia pentru cauze privind con" icte de munc� �i 
asigur�ri sociale

Decizia nr. 493 din 17 septembrie 2018 16

Sec�ia a II-a civil� Decizia nr. 248 din 19 septembrie 2018 20
Ia#i Sec�ia penal� Sentin�a nr. 59 din 14 august 2018 47

Pite#ti Sec�ia a II-a civil�
Decizia nr. 610 din 8 octombrie 2018 7
Decizia nr. 1924 din 13 septembrie 2018 27

Ploie#ti
Sec�ia a II-a civil�, de contencios administrativ �i � scal

Decizia nr. 3019 din 24 septembrie 2018 24
Încheierea din 5 iulie 2018 32

Sec�ia penal� �i pentru cauze cu minori �i de familie Decizia nr. 731 din 3 iulie 2018 38
Sec�ia penal� �i pentru cauze cu minori �i de familie Încheierea din 14 august 2018 43

Timi#oara
Sec�ia I civil� Decizia nr. 132 din 19 septembrie 2018 11
Sec�ia a II-a civil� Decizia nr. 444 din 4 septembrie 2018 22


