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Cuprins
Organizare judiciară
Hotărâre a colegiului de conducere al judecătoriei.
Transformarea tuturor completelor din cadrul
sec iei civile a judecătoriei în complete cărora li
se repartizează atât cauze civile, cât şi plângeri
contraven ionale. Respingerea solicitării
reclamantei de trecere pe un complet care
solu ionează doar cauze în materie civilă.
Lipsă de interes .................................................................4
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într-un proces în care nu au figurat ca păr i
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[ 6 ] Decizie de sanc ionare disciplinară. Legalitate .........18
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aplicată personalului CFR – şef de tren –
pentru nerealizarea plafonului lunar de încasări.
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Dreptul Familiei
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Drept Administrativ
[ 13 ] Proces-verbal de contraven ie. Nulitate
pentru lipsa datei săvârşiri contraven ie.
Ac iune în anulare formulată de organul emitent ......31
[ 14 ] Informa ii de interes public. Date cu caracter
profesional cuprinse în curriculum vitae
al conducătorului unei institu ii publice.
Obligare la comunicare .............................................32
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