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Act administrativ cu caracter normativ 11
acţiune în revendicare 1
acţiune în stabilirea paternităţii 2
administrator de fapt 21
antrenarea răspunderii solidare a 

administratorului 10
anulare decizie de impunere 13
anulare decizie de imputare 4

anulare parţială 11
anularea titlului pe care s-a întemeiat pârâta 1

Bănuială legitimă 19

Cameră preliminară 19, 21
caracter absolut al prezumţiei legale 1
caracter executoriu de drept 3

carnet de muncă 3

CEDO 1
cerere de modificare a pedepsei 22
competenţă materială 12, 17, 20
concediere colectivă 5
conservarea probelor biologice 2
contestaţie împotriva hotărârii adunării 

creditorilor 8

contract administrativ 12
contract de comodat 12
contract individual de muncă 4, 6

Datorie exigibilă 4

debite fiscale restante 10
decizie de concediere 5
deducerea contribuţiilor de asigurări sociale 3

denunţare unilaterală 12

dispoziţii civile cuprinse într-o hotărâre 

penală 17
dobânzi bancare 9

drept la pensie 15
drept la apărare 2
drept de pensie 3

dublul grad de jurisdicţie prevăzut de lege 20
durata procedurii de lichidare 7

Efectul pozitiv al lucrului judecat 1
excepţia lipsei calităţii procesual active 8

excepţia lipsei calităţii procesual pasive 14
expertize serologice 2

Fals material în înscrisuri oficiale 6

filiaţia biologică a minorului 2
formalităţi de publicitate imobiliară 1

Hotărâre definitivă pronunţată de o instanţă 

străină 22

Impozit pe teren intravilan 13
instanţa de executare 17

Legalitatea titlului 1
lege mai favorabilă 18
lichidarea societăţii 7

lipsa de temeinicie a expertizei contabile 21
lovire și alte violențe 18

Măsura arestării preventive 19
modalitatea de calcul al onorariului 

lichidatorului 9

Nepronunţarea asupra măsurii asigurătorii  

a popririi 20
nulitate absolută 5

Obligaţii contractuale restante 10
omisiunea de a solicita intrarea  

în insolvenţă 10
opozabilitatea dreptului de proprietate 1

Pacta sunt servanda 12
principiul contributivităţii 3
principiul relativităţii efectelor hotărârii 

judecătoreşti 1
proprietar tabular 1

Radierea societăţii 7
răspundere materială 4
recurs 13
rele tratamente aplicate minorului 18
rezilierea unilaterală 12

Salariu brut lunar individual 15
salariul tarifar de încadrare 3
schimbarea încadrării juridice 18
sechestru asigurător 14
solicitarea de suspendare a executării unei 

hotărâri 16
stabilirea bazei de calcul a onorariului 

lichidatorului 9
suspendare 6

Titlu executoriu 4, 16

Curte Secţia Decizia / Sentinţa / Încheierea
Numărul
de pagină

Bacău Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal Decizia nr. 1596 din 18 septembrie 2015 24

Bucureşti
Secţia a VII-a civilă şi pentru cauze privind conflicte de 
muncă şi asigurări socială

Decizia nr. 2984 din 10 septembrie 2015 12

Cluj
Secţia I civilă

Decizia nr. 372 din 1 septembrie 2015 6

Decizia nr. 2025 din 30 septembrie 2015 19
Secţia a II-a civilă şi de contencios administrativ şi fiscal Decizia nr. 5201 din 10 octombrie 2015 30

Constanţa
Secţia I civilă Decizia nr. 432 din 29 septembrie 2015 15
Secţia penală Încheierea nr. 136 din 15 septembrie 2015 46

Craiova
Secţia a II-a civilă Decizia nr. 549 din 8 septembrie 2015 21
Secţia contencios administrativ şi fiscal Decizia nr. 2662 din 2 septembrie 2015 27

Galaţi

Secţia de contencios administrativ şi fiscal Decizia nr. 1465 din 14 septembrie 2015 26

Secţia a II-a civilă Încheierea din 30 septembrie 2015 38

Secţia penală şi pentru cauze cu minori
Decizia nr. 951 din 29 septembrie 2015 39

Sentinţa nr. 166 din 18 septembrie 2015 47

Oradea Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal Decizia nr. 2436 din 9 septembrie 2015 32

Piteşti
Secţia I civilă Decizia nr. 1252 din 8 septembrie 2015 36

Secţia penală Încheierea nr. 108 din 22 septembrie 2015 45
Ploieşti Secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie Decizia nr. 800 din 11 septembrie 2015 44

Târgu 
Mureş

Secţia I civilă, de muncă şi asigurări sociale, pentru minori 
şi familie

Decizia nr. 997 din 24 septembrie 2015 9

Decizia nr. 642 din 17 septembrie 2015 17
Decizia nr. 536 din 7 iulie 2015 35

Timişoara
Secţia a II-a civilă Decizia nr. 643 din 7 septembrie 2015 23
Secţia I civilă Încheierea nr. 174 din 5 august 2015 38


