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Abuz de încredere 4
ac�iune instantanee 7
ac�iune în constatare 3
ac�iune în preten�ii 9
ac!iune în revendicare 2
anularea certi� catului de calitate de 

mo�tenitor 6
asigur�ri 3
autoritate de lucru judecat 7

Bunuri lips� din gestiune 1

Cale extraordinar� de atac 11
caracter devolutiv 5
cauz� de nepedepsire 10
competen�a în caz de schimbare a 

calit��ii inculpatului 4
con$ ict negativ de competen�� 6
constatarea nulit��ii absolute a titlurilor 

de proprietate 2
contesta!ie în anulare 5
contesta�ie la executare 12
contract de închiriere 8
contract de leasing 1, 4
contract de loca�iune 9
coparticipare procesual� pasiv� 

facultativ� 2
culpa procesual� 1

Denun�area unilateral� a contractului de 

loca�iune 9
detentori precari ai bunurilor 1
dezbatere succesoral� judiciar� 6

Excep�ia de inadmisibilitate 

a recursului 5
excep�ia de neexecutare a contractului 9
excep�ia lipsei calit��ii procesuale 

active 2
excep�ia perim�rii apelului 8
extinderea efectelor hot�rârii 

judec�tore�ti favorabile 2

Gre�eal� material� 5

Inaplicabilitatea no�iunilor în spe�� 1

Însu�irea pe nedrept a autoturismului 4
întrebare preliminar� 1

Livrarea de bunuri cu titlu oneros 1

M�suri educative 11
mo�tenitori testamentari 2
munca neremunerat� în folosul 

comunit��ii 12 

Nulitatea actelor subsecvente 6

Obliga�ie de a face 8

Perimare 8
perimarea apelului 8
prezum�ia de nevinov��ie 4
program de reintegrare social� 12

Recurs în casa�ie 10
recurs în casa�ie 11
retragerea declara�iilor conforme 

adev�rului 10
revizuire 7
reziliere 1
risc asigurat 3

Suspendarea execut�rii pedepsei sub 

supraveghere 12
suspendarea judec��ii 8

Termen general de prescrip�ie 3
termen prescrip�ie 3
transmiterea folosin�ei bunurilor 1

Unicitatea cauzei juridice 2

Sec!ia de contencios administrativ "i # scal

Decizia nr. 2992 din 2 octombrie 2015  6

Sec$ia I civil�

Decizia nr. 43 din 20 ianuarie 2016   11
Decizia nr. 512 din 9 martie 2016   27
Decizia nr. 749 din 30 martie 2016   29
Decizia nr. 42 din 20 ianuarie 2016   31

Sec!ia a II-a civil�

Decizia nr. 640 din 30 martie 2016    20
Decizia nr. 467 din 3 martie 2016   34
Decizia nr. 92 din 26 ianuarie 2016   37

Sec!ia penal�

Decizia nr. 143/A din 22 aprilie 2015  23
Decizia nr. 74/RC din 8 martie 2016  42
Decizia nr. 51/RC din 19 februarie 2016  44
Decizia nr. 171/A din 19 aprilie 2016  46
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