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*   Cifrele fac trimitere la num�rul deciziei.

Lista deciziilor

Index alfabe� c !i Lista deciziilor

Accident în timpul orelor de serviciu 1
actualizarea sumelor datorate cu indicele 

de in! a�ie 2
administrator judiciar 3
administrator special 6
amenda penal� 10
angajat pensionat anticipat par#ial 1

Cali� carea gre�it� a c�ilor de atac 9
cau�iune 7
cauz� de reducere a pedepsei 11
cerere de anulare a suspend�rii execut�rii 

pedepsei sub supraveghere 11
cerere de chemare în judecat� 6
certi� cat medical 12
con� scare special� 11
consilierul de proba�iune 12
contesta�ie în anulare 9, 15
contopirea pedepselor 13
contract civil de colaborare 2
contract de mandat 6
contract de munc� 2
contractul individual de munc� încheiat 

pe perioad� nedeterminat� 2

Echipolen�� 8
excep�ie de neconstitu�ionalitate 4

Faza de executare a pedepsei 12
forma de vinov��ie a inten�iei 10

Infrac�iunea de lovire 10
instan�a de executare 5

Întrebare preliminar� 4

Judec�tor-sindic 3

Lichidatorului judiciar 6

M�suri asiguratorii 7
munc� neremunerat� în folosul 

comunit��ii 12

Neexecutarea hot�rârii judec�tore&ti 5
no�iunea de gre&eal� material� 9

Pensie de invaliditate 1
persoan� � zic� autorizat� 2

practician în insolven�� 3
prescrip�ia r�spunderii penale 15
principiul certitudinii impunerii 4
principiul libert��ii de voin�� a p�r�ilor 2
principiul securit��ii 4
procedur� simpli� cat� 14

Recalculare a pensiei 1
recalcularea drepturilor de pensie 1
revocarea amân�rii aplic�rii pedepsei 13

Sechestru asigurator 7
societate în insolven�� 6
stare de invaliditate 1
suspendarea condi�ionat� a execut�rii 

pedepsei 13

Tentativa la în�el�ciune 14
termen de recurs 8
termenul de prescrip�ie a dreptului 

de a ob�ine executarea silit� 5

Veri� carea neconformit��ii/conformit��ii 
cu dreptul european 4

Curte Sec�ia Decizia / Sentin�a / Încheierea
Num�rul

de pagin�

Bucure�ti Sec�ia a VIII-a contencios administrativ �i � scal Încheierea din 19 decembrie 2018 17

Bra�ov Sec�ia civil� Decizia din 11 decembrie 2018 30

Bac�u Sec�ia I civil� Decizia nr. 1159 din 17 decembrie 2018 31

Craiova Sec�ia II-a civil� Decizia nr. 1138 din 13 noiembrie 2018 15

Cluj
Sec�ia a III-a contencios administrativ �i � scal Decizia nr. 4514 din 13 decembrie 2018 22

Sec�ia penal� �i de minori Decizia nr. 1382/A din 21 noiembrie 2018 40

Ia�i Sec�ia penal� Hot�rârea nr. 912 din 17 decembrie 2018 36

Gala�i Sec�ia penal� �i pentru cauze cu minori
Decizia nr. 1235 din 7 decembrie 2018 33
Decizia nr. 1242 din 10 decembrie 2018 45

Oradea
Sec�ia I civil� Decizia nr. 1166 din 8 noiembrie 2018 7

Sec�ia a II-a civil� de contencios administrativ �i � scal
Decizia nr. 327 din 4 decembrie 2018 25
Decizia nr. 333 din 11 decembrie 2018 27

Ploie�ti Sec�ia penal� �i pentru cauze cu minori �i de familie
Decizia nr. 1094 din 6 noiembrie 2018 37
Decizia nr. 946 din 4 octombrie 2018 38

Timi�oara Sec�ia litigii de munc� �i asigur�ri sociale Decizia nr. 1155 din 30 octombrie 2018 11


