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Ac�iune în constatare 6
amend� contraven�ional� 1
arbitraj 8

Caracter devolutiv al c�ii de atac 5
cauz� exoneratoare de r�spundere 10
cerere de interven�ie accesorie 9
cerere de înscriere în fals 6
clauze abuzive 5
clauze compromisorii 8
contesta�ie în anulare 10
contract de concesiune 4
contract de dona�ie 6
contract de leasing 5
contract de vânzare-cump�rare 6

Desp�gubiri morale 3
discriminare 2
dreptul la dou� grade de jurisdic�ie 13
drepturi de crean�� 4

Excep�ia lipsei calit��ii procesuale 

active 5
excep�ia lipsei calit��ii procesuale 

pasive 3, 7
excep�ia prescrip�iei dreptului 

la ac�iune 4

executarea cu întârziere a unei hot�râri 

judec�tore�ti 7
extr�dare 14

Fapt� ilicit� cauzatoare de prejudiciu 3

Imposibilitate obiectiv� de determinare 

a cifrei de afaceri 1
imposibilitatea exercit�rii dreptului la 

ap�rare 13
inadmisibilitate 13
infrac�iunea de delapidare 11
insolven�� 9

Încetarea contractului de munc� 2
încheiere interlocutorie 8

Lichidator judiciar 9
lipsa calit��ii de consumator 5
lipsa calit��ii procesuale active 5
lipsa consim��mântului 6

Men�inerea arest�rii preventive 14
modi� carea cadrului procesual 6

Nulitate absolut� 6
nulitatea certi� catului de mo�tenitor 6

Prejudiciu nepatrimonial 3
prescrip�iadreptului material la ac�iune 4
prezum�ie simpl� 3
principiul contradictorialit��ii 1
principiul libert��ii contractuale 8
principiul specialit��ii 14

R�spundere civil� delictual� 3
r�spundere civil� delictual� indirect� 3
recunoa�tere a existen�ei disccrimin�rii 2
recurs în casa�ie 11, 12
redeschiderea procesului penal 13

Salarii compensatorii 2
suspendarea execut�rii pedepsei sub 

supraveghere 12

Tratament diferen�iat 2

Ucidere din culp� 3

Valori� carea dreptului subiectiv 4

Sec!ia de contencios administrativ "i # scal

Decizia nr. 1009 din 6 martie 2015   6
Decizia nr. 2473 din 12 iunie 2015   8

Sec!ia a II-a civil�

Decizia nr. 552 din 15 martie 2016   19
Decizia nr. 321 din 11 februarie 2016  22
Decizia nr. 546 din 15 martie 2016   24
Decizia nr. 344 din 18 februarie 2016  31
Decizia nr. 249 din 4 februarie 2016  37

Sec%ia I civil�

Decizia nr. 2075 din 7 octombrie 2015  10
Decizia nr. 2426 din 29 octombrie 2015  29

Sec!ia penal�

Decizia nr. 828 din 12 iunie 2015   38
Decizia nr. 83/RC din 6 martie 2015  40
Decizia nr. 404/RC din 15 decembrie 2015  42
Decizia nr. 3/A din 5 ianuarie 2016   44
Decizia nr. 1490 din 6 noiembrie 2015  46
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