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Abuz de majoritate 12

acordarea ajutorului public judiciar 3

act administrativ 2, 6

ac�iune în constatare 4, 13

ac�iune în preten�ii 12

ac�iune în r�spundere civil� delictual� 3

administrator judiciar 3

administrator special 3

amânarea pred�rii 15

arestarea persoanei solicitate 15

autoritate de lucru judecat 12

Caracter abuziv al clauzelor 4

caracter cert al prejudiciului 12

caracter lezionar al încheierii 12

casare 9

cerere de reexaminare 4

circumstan�e atenuante 14

clauz� leonin� 4

clauze preconstituite 4

colaborare creatoare comun� 1

competen�� teritorial� 10, 11

competen�� alternativ� 11

concurs de infrac�iuni 14

con� ict de interese 5

con� ict negativ de competen�� 10, 11

consumator 4, 11

contesta�ie administrativ� 2

contract bancar 4

contract de credit 4, 10

contract de garan�ie imobiliar� 4

contract de intermediere 11

contract de împrumut 4, 10

contract de societate civil� 4

contract de vânzare-cump�rare 5

contract încheiat cu un profesionist 11

contracte de cesiune a drepturilor patrimoniale 

de autor 1

contracte de comand� a unor opere viitoare 1

Denun�area unilateral� a contractului 11

deschiderea procedurii insolven�ei 3

disjungere 8

dobând� legal� 3

dobând� penalizatoare 4

drept de reten�ie 7

dreptul de acces liber la justi�ie 2

dreptul la nume 1

dreptul la paternitate asupra operei 1
drepturi exclusive 1
drepturi morale în cazul radiodifuz�rii 1

Echipolen�� 6
efectuarea unui act exterior func�iei, atribu�iei sau 

îns�rcin�rii 5
efectul pozitiv al autorit��ii de lucru judecat 3
excep�ia inadmisibilit��ii ac�iunii 3, 7
excep�ia lipsei calit��ii procesuale pasive 7
excep�ia lipsei capacit��ii de folosin�� 8
excep�ia necompeten�ei 6,  7
excep�ia nulit��ii recursului 6
excep�ia prescrip�iei dreptului material la ac�iune 3
excep�ia tardivit��ii recursului 6
executarea silit� a bunurilor 4
exercitarea controlului judec�toresc 6

Fapt� ilicit� 12
folos patrimonial 5
fonduri europene 2
fonogram� 1
func�ionar public 5

Garan�i 4
gestiunea colectiv� a drepturilor de autor 1
gre�ita cali� care a c�ii de atac de c�tre curtea 

de apel 6

Impediment privind punerea în executare �i 
predarea persoanei solicitate 15

imposibilitatea achit�rii taxei judiciare de timbru 4
infrac�iunea prev�zut� în art. 12 lit. a) din 

Legea nr. 78/2000 5
interes legitim 2
interpret 1
înc�lcarea normei imperative privind 

compunerea instan�ei 6

Judec�tor-sindic 3
lichidator judiciar 4

Mandat european de arestare 15

Necompeten�� material� 8
nulitatea absolut� par�ial� 6

Omiterea din dispozitiv a unor dispozi�ii care se 

reg�sesc în minut� 8

oper� audiovizual� 1

oper� comun� 1

organisme de gestiune colectiv� 1

Perimare 13

persoan� f�r� calitate procesual� activ� 8

persoan� interpus� 5

piese muzicale originale 1

predare amânat� 15

prejudiciu moral 1

prescrip�ia dreptului la ac�iune 6

principiul echit��ii 1

procedura administrativ� de contestare a titlurilor 

executorii 2

procedura insolven�ei 3

proces-verbal de punere în posesie 6

produc�tor 1

pro� t opera�ional 9

putere de lucru judecat 12

puterea lucrului judecat 3

Radiodifuzarea operelor muzicale, 

a înregistr�rilor sonore 1

raport de expertiz� 7

raportul juridic principal 4

r�spundere civil� contractual� 3

r�spundere civil� delictual� 3

recunoa�terea admisibilit��ii c�ii de atac a 

recursului 6

recurs formulat împotriva încheierii 

de suspendare 13

recurs în casa�ie 14

redeschiderea judec��ii apelului 13

reducerea taxei judiciare de timbru 3

respectarea liberului acces la procedur� a 

operatorilor interesa�i 9

ridicarea dreptului de administrare 3

Scop ilicit 4

sintagma generic� �potrivit legii civile� 6

soma�ie european� de plat� 10

suspendarea judec��ii 13

Tardivitatea cererii de interven�ie 6

termen de perimare 13

termen de prescrip�ie extinctiv� 3

titluri de crean�� emise pentru recuperarea 

sumelor pl�tite necuvenit 2

Sec!ia I civil�
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Decizia nr. 401 din 11 februarie 2015  26
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Decizia nr. 802 din 19 martie 2015   32
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Decizia nr. 3686 din 18 noiembrie 2015  35
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