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Abuz de drept 10

act abuziv 10

act administrativ individual 2

act autentic 3

ac iune în anulare 6, 10

ac iune în constatarea nulit ii absolute 5

aplicarea nelegal  a pedepsei rezultante 12

arestare nelegal  4

asigur tor 9

autoritate de lucru judecat 12

Caracter intuitu personae 2

caracter necomercial 1

cauz  nelicit  6

circumstan e atenuante judiciare 9

clauz  penal  5

clauze abuzive 5

concurs de infrac iuni 12

condi ie pur potestativ  6

conß ict negativ de competen  10

contesta ie în anulare 11

contract de împrumut cu garan ie 

imobiliar  6

contract de leasing 5

contract de mandat 2, 6

contract sinalagmatic cu executare 

succesiv  5

contrafacere marc  1

culp  exclusiv  9

Curtea European  a Drepturilor 

Omului 13

Daune compensatorii 5

dobând  contractual  5

dobând  legal  5

drept de proprietate intelectual  1

Eroare judiciar  4

excep ia de inadmisibilitate 2

excep ia de nelegalitate 2

excep ia de prematuritate 2

excep ia de tardivitate 10

excep ia necompeten ei materiale 10

excep ia tardivit ii 2

Form  ad validitatem 3

form  autentic  6

Garan ie imobiliar  6

Infrac iune s vâr it  în timpul minorit ii 

12

infrac iunea de delapidare 8

inspec ie Þ scal  7

ipotec  6

Just titlu 3

Legea penal  mai favorabil  8

M sur  educativ  12

Natura juridic  5

nulitate absolut  3

nulitate relativ  7

nulitatea clauzei 6

nulitatea par ial  a contractului 6

Obliga ie indivizibil  6

obliga iilor Þ scale 7

Prescrip ie achizitiv  3

prescrip ie special  8

prezum ii de legalitate, autenticitate i 

veridicitate 2

principiul accesoriu sequitur principale 3

principiul irevocabilit ii actului juridic 

civil 5

principiul non reformatio in pejus 8

principiul pacta sunt servanda 5

principiul specialia generalibus 

derogant 13

principiul tantum devolutum quantum 

apellatum 4

principiul tempus regit actum 6

principiului non bis in idem 11

principiului stabilit ii hot rârilor 

judec tore ti deÞ nitive 11

produse contraf cute 1

Raport medico-legal de necropsie 9

recurs în casa ie 12

regulator de competen  10

revizuire 13

Sale and leaseback 5

societate cu capital majoritar de stat 2

Ucidere din culp  9

uzucapiune tabular  3

Viciu de legalitate 7

Sec ia I civil

Decizia nr. 1912 din 13 iunie 2014   6

Decizia nr. 2775 din 17 octombrie 2014   13

Decizia nr. 2734 din 16 octombrie 2014   17

Sec ia a II-a civil

Decizia nr. 2786 din 30 septembrie 2014  20

Decizia nr. 3476 din 7 noiembrie 2014  25

Decizia nr. 3688 din 21 noiembrie 2014   41

Sec ia de contencios administrativ i Þ scal

Decizia nr. 2277 din 16 mai 2014   10

Decizia nr. 2670 din 5 iunie 2014   29

Sec ia penal

Decizia nr. 2953 din 6 noiembrie 2014  33

Decizia nr. 352/A din 30 octombrie 2014  35

Decizia nr. 1479 din 29 aprilie 2014  43

Decizia nr. 267/RC din 21 octombrie 2014  44

Decizia nr. 3076 din 2 decembrie 2014  46
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