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achizi ii publice 15

acordarea de drepturi băneşti 14

act administrativ 13

act jurisdic ional 2

ac iune civilă în procesul penal 24

ac iune în contencios administrativ 14

ac iune în răspundere civilă 10

ac iune oblică 1
adop ie internă 6
antecontract de vânzare-cumpărare 1

asigurări sociale de sănătate 8

calitatea de avocat a unui inculpat 25

caracter eventual vătămător al actului 

atacat 13

conducerea unui autovehicul fără permis 18

contract de muncă în străinătate 19

decizie de revizuire a pensiei recalculate 7

executare silită 22

exercitarea unei căi de atac 22

faliment 9

gradul de pericol social al unei 

infrac iuni 18

grupa i de muncă 7

interpretarea probelor 24

liberare provizorie pe cau iune 25

mandat european de arestare 26

mandat na ional de arestare 26

marcă 4
măsura obligării de a nu părăsi ara sau 

localitatea 23

nulitate absolută par ială 3

nume comercial 4

partaj succesoral 2

partajarea unui bun 1

procedura insolven ei 10, 11, 12

proces echitabil 20

program de vizită a minorilor 5

reabilitare de drept 17

reorganizare 11

sarcina probei raportului juridic 14

semn 4

suspendare 21

tabelul defi nitiv al creditorilor 12

taxa de poluare 16

trafi c de infl uen ă 25

vecinătă i 3

*   Cifrele fac trimitere la numărul deciziei.

Curte Secţia Decizia
Numărul 

de pagină

Bacău
Sec ia civilă, minori şi de familie, precum şi cauzele 

privind confl icte de muncă şi asigurări sociale
nr. 1038 din 29 septembrie 2010 15

Sec ia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie nr. 571 din 23 septembrie 2010 33

Cluj
Sec ia comercială, de contencios administrativ şi fi scal

nr. 1973 din 10 septembrie 2010 25

nr. 1955 din 9 septembrie 2010 37

Sec ia penală şi de minori nr. 643 din 31 august 2010 41

Constanţa

Sec ia civilă, pentru cauze cu minori şi de familie, 

precum şi pentru cauze privind confl icte de muncă şi 
asigurări sociale

nr. 159 din 27 aprilie 2010 17

Sec ia penală şi pentru cauze penale cu minori şi de familie nr. 552 din 17 septembrie 2010 34

Craiova Sec ia comercială nr. 960 din 22 septembrie 2010 23

nr. 959 din 22 septembrie 2010 39

Galaţi Sec ia civilă nr. 314 din 8 septembrie 2010 4

nr. 231 din 8 septembrie 2010 10

Sec ia de contencios administrativ şi fi scal nr. 1136 din 15 iunie 2010 27

Oradea Sec ia penală şi pentru cauze cu minori nr. 73 din 29 iulie 2010 45

Piteşti
Sec ia comercială şi contencios administrativ fi scal nr. 1145 din 22 septembrie 2010 28

Sec ia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie
nr. 553 din 7 septembrie 2010 36

nr. 74 din 10 septembrie 2010 44

Ploieşti Sec ia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie nr. 340 din 7 aprilie 2010 43

Suceava
Sec ia civilă

nr. 218 din 21 septembrie 2010 6

nr. 244 din 29 septembrie 2010 8

nr. 261 din 13 octombrie 2010 12

Sec ia comercială, de contencios administrativ şi fi scal nr. 1458 din 9 septembrie 2010 29

Târgu Mureş Sec ia civilă nr. 720 din 10 iunie 2010 14

Timişoara Sec ia comercială
nr. 882 din 7 iulie 2010 19

nr. 921 din 14 septembrie 2010 20

nr. 849 din 29 iunie 2010 40
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