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Abuz de drept 4
ac�iune în constatarea nulit��ii 

absolute 5
ac�iune în desp�gubiri 7
ac�iune în r�spundere 3
administratorul societ��ii 3
arestarea persoanei solicitate 10

Bene" ciu nerealizat 2

Comisionar vamal 7
compensa�ie 4
competen�a material� 7
conducerea unui vehicul sub in� uen�a 

alcoolului sau a altor substan�e 6
con� scare nelegal� 7
consilier de proba�iune 6
contract de loca�iune 2
control judiciar 10

Damnum emergens 2
drumuri publice 6

Excep�ia prematurit��ii 5
excep�ia prescrip�iei dreptului 

material la ac�iune 4
excep�ie de neconstitu�ionalitate 1
executarea necorespunz�toare a 

mandatului 3

Fals intelectual 8
fapta ilicit� 2
func�ionari publici 1

Imobil ce a apar�inut unui 
cult religios 5

inspectori antifraud� 1

Lucrum cessans 2

Mandat 3
mandat european de arestare 10

Ne bis in idem 9
nulitate absolut� 3

Predare amânat� 10
prejudiciu 2
prescrip�ia dreptului de a cere 

executare silit� 4
prescrip�ia dreptului la ac�iune 5
principiul tempus regit actum 3

Recurs în casa�ie 8, 9
reorganizarea ca urmare a fuziunii 

prin absorb�ie 1
repararea integral� 2
reprezentant legal 3
res derelicitae 4
res nulis 4
restituire în natur� 4
restitutio in integrum 3

Sanc�iune speci� c� 3
succesiune vacant� 5

Tacita reoca�iune 2
titlu executoriu 9
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Decizia nr. 1490 din 27 septembrie 2016  8

Decizia nr. 1843 din 8 noiembrie 2016   13
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Decizia nr. 463 din 16 martie 2017    20
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