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Abatere disciplinar�  6, 14
act administrativ 11
ac�iunea în r�spundere 8
ac"iunea în t�gad� de paternitate 4
analizarea cererii de înlocuire a 

administratorului judiciar 9

Calitatea subiectival� de drept material 

societar 8
capacitatea de folosin"� pe plan procesual 8
capacitatea procesual� de exerci"iu 8
cap�t de cerere accesoriu 16
cap�t de cerere principal 16
caracterului formal �i neefectiv al cercet�rii 

disciplinare 6
cercetare disciplinar� 6
citarea prin publicitate 15
comisie de disciplin� 6
compensarea prin puncte 3
concediere individual� 7
concediu medical 144
con$ ict negativ de competen�� 1
contestare decizie de instituire a m�surilor 

asigur�torii 11
contesta�ie împotriva tabelului de� nitiv al 

crean�elor 10
contract de concesiune 1
contract individual de munc� 14
contract neradiat din cartea funciar� 1
crean�� cert�, lichid� �i exigibil� 10
crean�� determinat� în urma inspec�iei 

� scale 10

crean�� înscris� �i necontestat� 10
crean�e � scale 18
creditor bugetar 10
creditor � scal 10

Decizie de concediere 6
des� in�area locului de munc� 7
drepturi salariale 13

Excep�ia lipsei calit��ii procesuale active 9
executori � scali 18

Infrac"iunea de m�rturie mincinoas� 17
interes patrimonial 12

Înscrierea în tabelul de� nitiv al crean�elor 10
înscrieri neradiate 1

Judecat� în lips� 19
judec�tor-sindic 9
just� �i echitabil� desp�gubire 2

Legitimare procesual� excep�ional� 8
lipsa capacit��ii procesuale active 8
m�suri asigur�torii pentru imobile ce nu pot 

�  restituite în natur� 3
m�suri reparatorii 2
minor 4
momentul epuiz�rii infrac"iunii 17 

Neîndeplinirea procedurii de citare 15
nulitate absolut� 6

Obliga�ia de a anun�a schimbarea 

domiciliului 19
obliga�ia de a-i oferi salariatului 

un alt loc de munc� 7
obliga�ii � scale 11

Plângere împotriva încheierii registratorului 

de carte funciar� 1
prezum"ia de paternitate 4
prezum�ie de validitate a deciziei de 

impunere �i deciziei de plat� accesorii 10
principiul liberului acces la justi�ie 5
principiul nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans 12
principul accesorium sequitur principale 10
procedura de executare silit� 18
procedur� administrativ� prealabil� 

obligatorie 5

Redeschiderea procesului penal 19
restituirea în natur� 3
retragerea m�rturiei mincinoase 17

Sanc�iune disciplinar� 14
sesizare din o� ciu a judec�torului-sindic 9
stagiu militar 13

Tat�l prezumtiv 4
termen în cuno�tin�� 15

Vechime în serviciu 13

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

Bac"u
Sec�ia I civil�

Decizia nr. 490 din 11 aprilie 2016 11
Sentin"a nr. 70 din 15 iunie 2016 33

Sec�ia a II-a civil�, de contencios administrativ �i � scal Decizia nr. 920 din 16 iunie 2016 27

Cluj
Sec�ia I civil�

Decizia nr. 1200 din 17 mai 2016 12
Decizia nr. 1036 din 26 aprilie 2016 32

Sec�ia a II-a civil� Decizia nr. 610 din 21 iunie 2016 18
Constan!a Sec�ia penal� Decizia nr. 323 din 14 martie 2016 34
Craiova Sec�ia a II-a civil� Decizia nr. 127 din 26 mai 2016 17

Gala!i

Sec�ia I civil� Decizia nr. 118 din 16 mai 2016 7

Sec�ia de contencios administrativ �i � scal
Decizia nr. 855 din 15 iunie 2016 23
Decizia nr. 874 din 17 iunie 2016 25

Sec�ia penal� �i pentru cauze cu minori Decizia nr. 338 din 17 martie 2016 44

Ploie#ti
Sec�ia I civil�

Decizia nr. 1232 din 30 mai 2016 6
Decizia nr. 920 din 18 aprilie 2016 15

Sec�ia a II-a civil�, de contencios administrativ �i � scal Sentin�a nr. 57 din 16 iunie 2016 22

Timi#oara Sec�ia I civil�

Sentin�a nr. 48 din 20 aprilie 2016 6
Sentin�a nr. 134 din 10 mai 2016 9
Decizia nr. 554 din 29 iunie 2016 16

Târgu Mure# Sec�ia penal� �i pentru cauze cu minori �i de familie Decizia nr. 321 din 19 mai 2016 42


