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Abandon de familie 18
abatere disciplinar� 5
act administrativ 10
act administrativ unilateral 12
ac�iune în r�spundere civil� delictual� 8
ac�iunea în r�spundere împotriva 

administratorului societ��ii 7
ajutor public judiciar 13

Cale de atac extraordinar� 14
capacitate procesual� de folosin�� 7
cheltuieli de judecat� 2
competen�a dup� calitatea persoanelor 17
competen�� teritorial� exclusiv� 15
conciliere prealabil� 6
con� ict de competen�� 15
contract administrativ 12
contract colectiv de munc� 5
contract de mandat 15
contract individual de munc� 5, 9
control judiciar 19

Declararea judec�toreasc� a mor�ii 1
dispute locative 1
dreptul de a aplica sanc�iuni disciplinare 5
efectul întreruperii cursului unei prescrip�ii 

extinctive 6

Excep�ia autorit��ii de lucru judecat 2, 8
excep�ia de inadmisibilitate 14

excep�ia de necompeten�� material� 10
excep�ia inadmisibilit��ii recursului 8
excep�ia lipsei de calitate procesual� activ� 2
excep�ia lipsei de interes 2
excep�ia nelegalit��ii 17
excep�ia prematurit��ii 4
excep�ia prescrip�iei dreptului material la 

ac�iune 6, 8
excep�ia procesual� a autorit��ii de lucru 

judecat 13
executare silit� 16
executor judec�toresc 10
exercitarea dreptului la ac�iune 7

Func�ionar public 11

Grad mediu de handicap 3

Hot�râre judec�toreasc� de� nitiv� 18

Încadrarea în grad de handicap grav cu 
asistent personal 3

încetarea execut�rii silite obiect 2

Judec�tor-sindic 8
judec�torul de camer� preliminar� 19
lipsa capacit��ii de exerci�iu 7
lipsa capacit��ii de folosin�� 7
litigiu de munc� 6

Mandat de supraveghere tehnic� 17
m�sura preventiv� a controlului judiciar 19

Neantrenarea r�spunderii disciplinare 5
nulitate relativ� 17
nulitatea încheierii de �edin�� 13

Ocolul silvic privat 11
opozabilitatea efectelor contractului 12
organ de arbitraj necompetent 6

P�durar 11
pensia de între�inere 18
persoan� disp�rut� 1
profesionist 15
proiect de fuziune 2

R�spundere civil� delictual� 5
realizarea stagiului de cotizare 4
regulator de competen�� 10
relativitatea efectelor contractului 12
reorganizarea persoanei juridice de tip 

asociativ 2
retard mediu în dezvoltare a copilului 3
revizuire 14

Suspendare de drept a judec��ii 16

Tichete de mas� 9
titlul executoriu 10
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Bac�u Sec�ia a II-a civil�, de contencios administrativ �i � scal Decizia nr. 1010 din 18 august 2016 33
Bucure#ti Sec�ia a II-a penal� Încheierea nr. 278 din 13 iulie 2016 41

Cluj Sec�ia a II-a civil�
Decizia nr. 852 din 13 octombrie 2016 13
Sentin�a nr. 55 din 20 septembrie 2016 38

Constan!a Sec�ia civil�
Decizia nr. 442 din 13 septembrie 2016 19
Decizia nr. 400 din 27 septembrie 2016 21

Craiova
Sec�ia a II-a civil� Decizia nr. 172 din 20 septembrie 2016 28
Sec�ia contencios administrativ �i � scal Decizia nr. 2657 din 19 septembrie 2016 32

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

Decizia nr. 570 din 22 septembrie 2016 24

Sec�ia de contencios administrativ �i � scal Sentin�a nr. 211 din 27 septembrie 2016 30

Oradea
Sec�ia I civil� Decizia nr. 186 din 28 octombrie 2016 35
Sec�ia penal� �i pentru cauze cu minori Încheierea nr. 129 din 26 august 2016 46

Ploie#ti
Sec�ia I civil� Decizia nr. 286 din 5 octombrie 2016 40
Sec�ia penal� �i pentru cauze cu minori �i familie Decizia nr. 1014 din 14 septembrie 2016 44

Pite#ti Sec�ia I civil� Decizia nr. 1764 din 15 septembrie 2016 29

Timi#oara
Sec�ia I civil� Decizia nr. 211 din 27 iulie 2016 17
Sec�ia a II-a civil� Decizia nr. 554 din 29 iunie 2016 26

Târgu Mure# Sec�ia I civil�
Decizia nr. 408 din 14 iulie 2016 12
Decizia nr. 411 din 14 iulie 2016 34


