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Abuz în serviciu 5, 6

accesorium sequitur principale 4

acţiune în pretenţii 4

Cauza ilicită 4

cauze de nulitate absolută 4

căi de atac extraordinare de retractare 7

clauză atributivă de competenţă 8

competenţă teritorială 8

concurs de infracţiuni 11

conflict negativ de competenţă 8

conflict negativ de competenţă 8

consumator 8

contestaţie în anulare 1, 7, 9

contestaţie în anulare 9

contract de mandat 4

contract de transport 4, 5

contract de vânzare-cumpărare  

a unui imobil 6

contract-cadru 5

convenţie de alegere a instanţei 

competente 8

costuri directe de spitalizare 2

culpa levisima 6

Damnum emergens 3

decontarea parţială şi în anumite limite 

a costurilor tratamentelor medicale 

transfrontaliere 2

deficienţă loco-motorie medie, cu 

scăderea capacităţii de muncă 2

despăgubiri ivite după darea hotărârii 

primei instanţe 2

dizolvarea societăţii 4

Excepţia autorităţii de lucru judecat 10

excepţia de netimbrare 3

excepţia lipsei calităţii de reprezentant 3

excepţia lipsei calităţii procesuale pasive 3

excepţia nulităţii recursului 9 

excepţia prescripţiei dreptului  

la acţiune 3

expirarea mandatului administratorului 4

extras de carte funciară 6

Faptă ilicită a unui terț 3

frauda la lege 4

Greșeală materială 7

Hotărâre arbitrală 1

Imobil preluat abuziv 3

inadmisibilitatea majorării pretențiilor 

direct în apel 2

incompatibilitatea judecătorului 7

infecție cu stafilococ auriu 2

instanţa de prim control judiciar 12

intervenţia prescripţiei speciale a 

răspunderii penale 12

intervenţie chirurgicală 2

Lucrum cessans 3

Motive de nelegalitate 9

Naşterea dreptului la despăgubire 8

negotium juris 2

nerespectare cu rea-credinţă a măsurilor 

de supraveghere 11

normă de trimitere 8

normă legală imperativă 1

notar public 6

notarea interdicţiei de vânzare  

în cartea funciară 6

Pensie de invaliditate 2

pierderea calităţii de a mai reprezenta în 

mod legal societatea 4

principiul restituirii integrale  

a bunului 3

putere de lucru judecat 10

Răspundere civilă delictuală 2

reaprecierea prejudiciilor morale 2

recurs în casaţie 11

recurs promovat împotriva hotărârii de 

respingere a cererii de revizuire 10

respingerea acțiunii în despăgubiri 3

restituire în natură 3

restituirea imobilului în procedura 

specială de reparaţie 3

revizuire 10

revizuire 10

revizuirea în cazul hotărârilor Curţii 

Europene a Drepturilor Omului 12

revocarea mandatului de către mandant 4

Săvârşirea unei noi infracţiuni în 

termenul de supraveghere 11

societate pe acţiuni 4

Tempus regit actum 3

termen de prescripţie 4

transport pe căile ferate 5

Secţia de contencios administrativ şi fiscal

Decizia nr. 530 din 10 februarie 2015  6

Secţia a II-a civilă

Decizia nr. 100 din 16 ianuarie 2015  38

Decizia nr. 768 din 10 martie 2015   40

Decizia nr. 920 din 25 martie 2015   20

Decizia nr. 1371 din 19 mai 2015   23

Decizia nr. 1767 din 25 iunie 2015   39

Secţia penală

Decizia nr. 3077 din 2 decembrie 2014  46

Decizia nr. 115/RC din 1 aprilie 2015   42

Decizia nr. 171/A din 13 mai 2015    26

Secția I civilă

Decizia nr. 279 din 28 ianuarie 2015  9

Decizia nr. 278 din 28 ianuarie 2015  16

Decizia nr. 1512 din 4 iunie 2015   32
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