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*   Cifrele fac trimitere la num�rul deciziei.

Lista deciziilor

Index alfabe� c !i Lista deciziilor

Accident de munc� 3

ac!iune în constatarea nulit�!ii 7

ac!iune în r�spundere patrimonial� 4

administrator judiciar provizoriu 1

adop!ie intern� 2

antecontract 9

anularea actelor sau opera!iunilor 

frauduloase 5

asistent maternal 2

Calitate procesual� activ� 7

cererea de repunere pe rol a judec��ii 11

cheltuieli de judecat� 9

con� ict de interese 7

consumator de etnobotanice 12

consumator � nal 12

contesta!ie inadmisibil� 13

contopire a pedepsei 16

culpa reclamantului 10

Dec�derea din exerci!iul dreptului la 

ac!iune 5

deschidere procedur� adop!ie 2

drepturi salariale 8

Efectuarea contopirii pedepselor 14

excep�ia inadmisibilit��ii cererii 6

excep�ia inadmisibilit��ii contesta�iei 13

excep�ia prescrip�iei dreptului la ac�iune 4

Fapta ilicit� �i personal� a salariatului 4

fapte generatoare de prejudicii 4

func!ionar public 8

Incapacitate temporar� de munc� 3

individualizarea pedepselor din cadrul 

opera!iunii de contopire 16

infrac�iune de evaziune � scal� 6

infrac�iune de t�iere f�r� drept de arbori 

din fondul forestier na�ional 15

Întreruperea cursului perim�rii 11

Lichidator judiciar 1

Norm� de drept material 9

nulitate absolut� 7

nulitate relativ� 7

Obliga!ii � scale 6

Pedepsele concurente 15

perimare 11

personalul pl�tit din fonduri publice 8

principiul contributivit��ii 3

principiului securit�!ii juridice 6

procedura simpli� cat� a falimentului 1

produse cu efecte psihoactive 12

Raport de inspec�ie � scal� 6

r�spundere civil� 9

r�spunderea patrimonial� 4

recalcularea impozitului pe pro� t 6

recunoa&terea unei hot�râri judec�tore&ti 

de condamnare pronun!ate în 

str�in�tate 14

recuperarea prejudiciului 4

reducere a limitelor de pedeaps� 15

refuz abuziv al mamei minorilor 2

regularizare a cererii de chemare în 

judecat� 10

reindividzualizarea limitelor 

de pedeaps� 15

rejudecarea cauzei 15

respingerea ca tardiv� a ac!iunii 5

Stabilirea drepturilor de pensie 3

subiect de drept public 7

suspendarea judec��ii 10

 coal� postliceal� 3

Termen de prescrip�ie 5
termenul de prescrip!ie 4

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

Bac#u
Sec!ia a II-a civil�, de contencios administrativ &i � scal Decizia civil� nr. 84 din 31 ianuarie 2019 28
Sec!ia I civil� Decizia nr. 99 din 4 martie 2019 36

Bra$ov Sec!ia civil� Hor�rârea nr. 1 din 21 februarie 2019 10
Bucure$ti Sec!ia I penal� Decizia nr. 68 din 12 februarie 2019 43

Cluj
Sec!ia I civil� Decizia nr. 54 din 6 februarie 2019 33
Sec!ia penal� &i de minori Decizia nr. 183 din 5 decembrie 2018 41

Constan!a Sec!ia I civil� Decizia nr. 151 din 8 mai 2019 16

Gala!i
Sec!ia de contencios administrativ &i � scal Decizia nr. 228 din 28 ebruarie 2019 21
Sec!ia penal� &i pentru cauze cu minori Decizia nr. 85 din 21 ianuarie 2019 38

Oradea
Sec!ia a II-a civil�, de contencios administrativ &i � scal Decizia nr. 9 din 15 ianuarie 2019 5
Sec!ia I civil� Decizia nr. 40 din 7 februarie 2019 13

Ploie$ti
Sec!ia de contencios administrativ &i � scal Decizia nr. 110 din 11 februarie 2019 31

Sec!ia penal� &i pentru cauze cu minori &i de familie
Decizia nr. 239 din 11 martie 2019 44
Decizia nr. 104 din 21 ianuarie 2019 45

Timi$oara
Sec!ia a II-a civil� Decizia nr. 131 din 29 ianuarie 2019 19
Sec!ia I civil� Decizia nr. 45 din 30 ianuarie 2019 37


