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Accident rutier 7
act juridic de dispozi�ie 2
ac�iune în anulare 6
arbitraj 6

Cerere de interven�ie în interes propriu 4
cerere de interven!ie principal� 4
cerere de revizuire 8
consim��mânt 2
constatarea nulit�!ii absolute 2
constituirea de parte civil� 7
contesta!ie în anulare 8, 9
contract de execu!ie de lucr�ri 5

Desp�gubiri morale 7
dreptul la ac!iune 6

Electa una via non datur recursus 

ad alteram 7
excep�ia de neconstitu�ionalitate 9
excep�ie de fond, absolut� �i 

peremptorie 8
executare silit� 6
Exercitare f�r� drept a profesiei de 

avocat 3

fals în înscrisuri sub semn�tur� 

privat� 3
� nalizarea procesului de restituire 1

Hot�râre arbitral� 6

Imobil preluat abuziv 1
interven�ie accesorie 4

Înc�lcarea libert�!ii de exprimare 10
în$el�ciune 3

Legea penal� mai favorabil� 3
lipsa calit��ii de reprezentant 2

Motiv de ordine public� 6

Nulitate absolut� 2

Prescrip!ie 6
prezum�ie de lucru judecat 8
prezum�ie legal� absolut� 

�i irefragabil� 8
principiul �resoluto iure dantis, 

resolvitur ius accipientis� 2

principiul disponibilit�!ii 2
principiul egalit��ii de 

tratament 10

Recurs 5
reprezentant legal 2
respingerea excep!iei prematurit�!ii 

ac!iunii 1
revizuire pentru contrarietate 

de hot�râri 8
revizuirea în cazul hot�rârilor 

CEDO 10
revocarea din func!ie a adminis-

tratorului societ�!ii 2

Tentativ� 3
trecere în rezerv� 10

Ultraactivitatea legii procesual 

penale 10

Vicierii consim!�mântului 

societ�!ii 2

Sec!ia I civil"

Decizia nr. 362 din 18 februarie 2016  6

Decizia nr. 350 din 17 februarie 2016  28

Decizia nr. 298 din 5 februarie 2016  31
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Decizia nr. 1463 din 22 septembrie 2016  10
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Sec!ia de contencios administrativ #i $ scal

Decizia nr. 71 din 22 ianuarie 2016   20

Sec!ia penal"

Decizia nr. 449/A din 8 decembrie 2015  17

Decizia nr. 139/A din 17 aprilie 2015  36

Decizia nr. 179 din 11 februarie 2016  39
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