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Ac�iune în preten�ii 3, 5

Cerere de interven!ie în interes 

propriu 7
cerere principal� 7
cheltuieli de administrare 

�i logistic� 1
cheltuieli judiciare avansate de stat 

într-o cauz� penal� 8
compensare prin puncte 2
competen!a material� 5
concurs de infrac!iuni 12
condi�ie suspensiv� pozitiv� 2
con� ict de competen!� 8
con� ict de legi în timp 4
contesta�ie în anulare 6
contesta!ie la executare 8
contract de comision 1
contract de leasing imobiliar 3
contract de leasing imobiliar cu 

clauz� irevocabil� de vânzare 3
contraexpertiz� contabil� 6

Disjungere 7
drept de op�iune 3
dreptul de a utiliza clientela altei 

societ�!i 1

Excep�ia lipsei calit��ii procesuale 

active 2
excep�ia necompeten�ei materiale 5
excep�ia nulit��ii recursului 2

Fine de neprimire 5
for�� major� 3

Imobil preluat de stat 2

Înstr�inarea drepturilor succesorale 2

Legea penal� mai favorabil� 10
litigiu de munc� 7

Nerambursarea creditului la scaden�� 6

Pedeaps� rezultant� 12
prescrip!ia r�spunderii penale 10
principiul securit�!ii juridice 4

Recurs în casa!ie 10, 11, 12
redeven!� 1
reducerea pedepsei 11
restituirea în natur� a imobilului 3
rezilierea contractului 3

Servicii de transport pe calea ferat� 5
spor superior frac!iei de o treime 12
suspendarea judec�!ii 9

Transfer ilegal de pro�  t impozabil 1
transport feroviar de c�l�tori 5

Sec!ia de contencios administrativ "i # scal

Decizia nr. 2684 din 20 octombrie 2016  6
Decizia nr. 3667 din 21 decembrie 2016  19

Sec!ia I civil$

Decizia nr. 40 din 12 ianuarie 2017   9
Decizia nr. 67 din 13 ianuarie 2017   35
Decizia nr. 2143 din 9 noiembrie 2016  36
Decizia nr. 2320 din 24 noiembrie 2016  38

Sec!ia a II-a civil$

Decizia nr. 2000 din 24 noiembrie 2016  19
Decizia nr. 2000 din 24 noiembrie 2016  16
Decizia nr. 2126 din 14 decembrie 2016  29
Decizia nr. 1895 din 10 noiembrie 2016  32

Sec!ia penal$

Decizia nr. 39/RC din 2 februarie 2017  40
Decizia nr. 23/RC din 19 ianuarie 2017  42
Decizia nr. 150/RC din 4 aprilie 2017  44
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