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Accident rutier 6

act bilateral 6

ac�iune în constatare 8

ac�iune în desp�gubiri 6

ac�iune în restituire 3

admiterea în principiu a cererii 7

angajarea r�spunderii contractuale 3

asigur�tor 6

Cerere de recurs 9

cerere de reexaminare 8

cerere de revizuire 9

competen�� dup� calitatea persoanei 10

condi�ie bivalent� 3

condi�ie sine qua non 4

condi�ie suspensiv� 3

con" ict de competen�� 7

contesta�ie la executare 5

contract de asociere în participa�iune 9

Recurs în casa�ie 10

contract de închiriere 2

contract de prest�ri servicii de 

management 3

Daune materiale 6

dreptul de deducere a TVA 1

Electa una via non datur 

recursus ad alteram 6

excep�ia de necompeten�� 

teritorial� 7

excep�ia tardivit��ii 5

expertiza contabil� 1

general în rezerv� 10

Infrac�iunea de abuz în serviciu 4

infrac�iunea de sp�lare a banilor 4

instan�a de revizuire 9

insu� cienta timbrare 8

intervenient for�at 6

interven!ie în interes propriu 7

Motiv de casare 5

munc� neremunerat� 4

netimbrare 8

nulitate absolut� 10

Obliga�ie angajat� sub condi�ie 

suspensiv� 3

onorariu 3

Pedeaps� accesorie 4

plat� nedatorat� 3

prejudiciu eventual 6

prestare de servicii 1

prezum�ia de bun�-credin�� 2

procesul-verbal de vecin�tate 4

Recurs 5

recurs în casa�ie 10

regularizarea cererii de chemare 

în judecat� 8

rejudecarea cauzei 10

restituire în natur� a imobilului 2

restituirea fructelor civile 2

revizuire 5

Suspendarea execut�rii pedepsei 

sub supraveghere 4, 10

V�t�mare corporal� 6

Sec!ia de contencios administrativ "i # scal

Decizia nr. 1831 din 8 iunie 2016   6

Sec!ia a II-a civil$

Decizia nr. 1780 din 31 octombrie 2016  15

Decizia nr. 1470 din 22 septembrie 2016  36

Decizia nr. 744 din 12 aprilie 2016   38

Decizia nr. 1228 din 28 iunie 2016   24

Sec!ia I civil$

Decizia nr. 743 din 30 martie 2016   11

Decizia nr. 1008 din 11 mai 2016   26

Decizia nr. 1198 din 26 mai 2016   34

Sec!ia penal$

Decizia nr. 89/A din 10 martie 2016   20

Decizia nr. 240/RC din 22 iunie 2016  42

Decizia nr. 384/RC din 5 octombrie 2016  45
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