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Abuz în serviciu 5

achitare pe calea recursului  

extraordinar 3

acte juridice in proprio nomine 2

ac!iune în constatarea nulită!ii absolute 2

ac!iune în despăgubiri 1

antecontract de vânzare-cumpărare 4

atestarea unor fapte sau împrejurări 

necorespunzătoare adevărului 5

autoritate de lucru judecat 7

Calificarea căii de atac 8

caracter intuitu personae 4

caracter prescriptibil al exerci!iului 

dreptului la ac!iune 2

clauză de dezicere 4

compunerea completului de judecată 8

concurs de infrac!iuni 10

condi!ii de formă ad validitatem 2

confiscare 11

contesta!ie la executare 11

contract de asigurare 1

contract de vânzare-cumpărare 2

contribu!ia claw-back 6

cumul aritmetic al pedepsei 10

Determinarea anticipată a cuantumului 

despăgubirilor 4

dobândă legală 1

drept de op!iune 4

drept potestativ 4

dreptul la apărare 9

dreptul la libertate 3

Efectul ex tunc al nulită!ii 2

excep!ia autorită!ii de lucru judecat 2

excep!ia inadmisibilită!ii 8, 9

excep!ia lipsei calită!ii procesuale  

active 9

excep!ia lipsei lipsa calită!ii procesual 

pasive 9

excep!ia prematurită!ii 7

excep!ie de neconstitu!ionalitate 6

executare indirectă prin plata 

despăgubirilor 4

executarea în natură a actului civil 4

expert tehnic extrajudiciar 1

Gra!iere 3

Hotărâre AGA 2

hotărâre lipsită de temei legal 8

Instan!ă ierarhic superioară 11

Legea penală mai favorabilă 5

lipsă de folosin!ă 1

Nulitate absolută a hotărârii AGA 2 

Obliga!ie accesorie 4

Prezum!ie juris tantum 2

principiul contradictorialită!ii 9

principiul disponibilită!ii 4

principiul executării în natură a 

obliga!iilor 4

principiul quod nullum est, nullum 

producit e!ectum 2

principiul securită!ii raporturilor  

juridice 2

principiul tempus regit actum 2

promisiune bilaterală de vânzare-

cumpărare 4

Recidivă 10

recurs extraordinar 3

recurs în casa!ie 10

refuz de executare 4

refuzului nejustificat al asigurătorului  1

retragere asociat 8

revizuire 7

rol activ 2

TVA 6

Sec!ia de contencios administrativ "i fiscal

Decizia nr. 1491 din 31 martie 2015  35

Sec!ia a II-a civilă

Decizia nr. 254 din 29 ianuarie 2015  10

Decizia nr. 282 din 30 ianuarie 2015  6

Decizia nr. 382 din 5 februarie 2015   39

Decizia nr. 1711 din 19 iunie 2015   37

Secția I civilă

Decizia nr. 3117 din 13 noiembrie 2014   23

Decizia nr. 3130 din 13 noiembrie 2014  21

Decizia nr. 681 din 12 martie 2015    40

Sec!ia penală 

Decizia nr. 104/A din 27 martie 2015  29

Decizia nr. 124/RC din 8 aprilie 2015   42

Decizia nr. 83 din 20 ianuarie 2015   44
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