
48 a deciziilor Bule� nul Casa�iei     8-9/2017

Index alfabe� c

* Cifrele fac trimitere la num�rul de ordine al spe�elor.

Lista cronologic! a deciziilor

* Cifrele fac trimitere la num�rul de pagin�.

Achizi!ie public� 1
ac�iune în preten�ii 3
autoritate de lucru judecat 11
autoritatea judiciar� român� 

de executare 11

Caracterul succesiv al contractului 

de asigurare 3
contabil-"ef 8
contract de asigurare 3
contravaloare lips� de folosin�� 2

Delapidare 8
domiciliu 5
drept de servitute legal� 2

Excep�ia de necompeten�� teritorial� 5
excep�ia lipsei calit��ii procesuale 

active 3
excep�ia lipsei calit��ii procesuale 

pasive 1
excep�ie de neconstitu�ionalitate 

respins� 7
excep�ie de nelegalitate 1

Facta praeterita 7

Infrac!iune comis� dup� majorat 10
infrac!iuni comise în timpul 

minorit�!ii 10
interdic�ie de a construi 2

Însu"irea, folosirea sau tra� carea 8

Lipsa autoriza�iei legale 3
lipsa calit�!ii procesuale pasive 1
lipsa caracterului distinctiv 4
litigiu de munc� 5
lucr�ri de construc!ie de drumuri de 

interes na!ional 7

Mandat european de arestare 11
m�rci combinate 4
norm� alternativ� cu caracter protectiv 5

Obliga�ie de a face 2

Persoan� juridic� cu capital integral sau 

majoritar de stat 8
predare temporar� 11

principiul aplic�rii imediate a legii 

civile noi 2
principiul neretroactivit��ii legii civile 1
principiul non reformatio in peius 6
principiul pacta sunt servanda 3
principiul tempus regit actum 1
principiul transparen�ei procesului de 

achizi�ie 1
procedura de licita�ie restrâns� 1

Raport de expertiz� 7
raport de expertiz� tehnic� 2
recurs în casa!ie 8, 9, 10
rejudecarea dup� casare 6
revizuire 7
ridicare conducte de gaze 2

Serviciul de proba�iune 9
servitute legal� 2
sucursal� 8
suspendarea execut�rii 9

Termen de încercare al suspend�rii 

sub supraveghere 10

Sec!ia de contencios administrativ "i # scal

Decizia nr. 3470 din 8 decembrie 2016  6

Sec$ia penal�

Decizia nr. 138/RC din 28 martie 2017  39
Decizia nr. 522/RC din 25 noiembrie 2016  41
Decizia nr. 278/RC din 1 iulie 2016   43
Decizia nr. 1582 din 27 decembrie 2016  45

Sec$ia a II-a civil�

Decizia nr. 2151 din 19 decembrie 2016  11
Decizia nr. 1781 din 31 octombrie 2016  19

Sec$ia I civil�

Decizia nr. 2006 din 21 octombrie 2016  23
Decizia nr. 2304 din 23 noiembrie 2016  31
Decizia nr. 2052 din 20 octombrie 2016  33
Decizia nr. 160 din 26 ianuarie 2017  36
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