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Abuz în serviciu 4
accesorium sequitur principale 2
act adi ional la actul constitutiv 1
act administrativ Þ scale 8
act de agresiune Þ zic  4
ac iune în constatarea nulit ii 

absolute 1, 2
ac iune în nulitate 2
ac iune în restituirea unui împrumut 6
autoritate de lucru judecat 6, 7

Baz  impozabil  8
baze de impunere suplimentar stabilite 8

Calitate procesual  activ  1
cerere de revizuire 7
constatare medico-legal  5

Documente justiÞ cative 8
domenii de internet 3
drept de folosin  special  3
drept patrimonial susceptibil de 

transmisiune universal  sau cu titlu 

universal 3

Excep ia lipsei calit ii procesuale 

active 1
excep ia lipsei de interes 1, 2, 6

excep ia lipsei interesului în formularea 

apelului 6
expertiz  contabile 8

Furt de folosin  9

Hot râre penal  de condamnare 

deÞ nitiv  6
hot rârea adun rii generale 

a asocia ilor 1
hot râri deÞ nitive potrivnice 7 

Imposibilitate moral  de a preconstitui 

un înscris 6
incest 5
infrac iune de traÞ c de inß uen  6
infrac iunea de abuz în serviciu contra 

intereselor persoanelor 4
inten ie indirect  4
interes personal în promovarea 

ac iunii 1

Împrumut 6

Lege penal  mai favorabil  9, 4, 5
lipsa calit ii procesuale pasive 2

Mandat de executare 9

Neglijen  în serviciu 4

Omisiunea sesiz rii 4

Prezum ie legal  absolut  2, 3
principiul for ei obligatorii a 

contractului 6
principiul legalit ii 6
principiul pacta sunt servanda 6
putere de lucru judecat 7, 2

Recurs în casa ie 9
reprezentant 7
restituire în natur  a unui imobil 2
revizuire 7

Succesiune de legi penale 9

Tentativ  la omor caliÞ cat 4
TVA nedeductibil  Þ scal 8

V t mare important  a drepturilor 

minorilor 4
viol 5

Sec ia a II-a civil

Decizia nr. 3440 din 6 noiembrie 2014   6
Decizia nr. 3716 din 25 noiembrie 2014  31
Decizia nr. 3310 din 28 octombrie 2014  35

Sec ia I civil

Decizia nr. 2076 din 27 iunie 2014   8
Decizia nr. 554 din 18 februarie 2014  13

Sec ia penal

Decizia nr. 1998 din 11 iunie 2014   19
Decizia nr. 1734 din 22 mai 2014   29
Decizia nr. 249/RC din 14 octombrie 2014  45

Sec ia de contencios administrativ i Þ scal

Decizia nr. 1312 din 13 martie 2014  36
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