
48 a deciziilor Bule  nul Casa iei     5/2015

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 .

Act administrativ 1, 7
act autentic 2
ac iune în presta ie tabular  2
ac iune în restituire 3
admitere în principiu 13
autoritate de lucru judecat 12

Cerere de recunoa tere a unei 

hot râri str ine 5
clauz  compromisorie 10
competen  absolut  10
complet de divergen  8
concurs de infrac iuni 6
concurs între cauzele de agravare 

i de atenuare 14
contesta ie în anulare 10, 13
contract de achizi ii publice 10
contract de asisten  juridic  11
contract de împrumut 3
crean  Þ scal  4
cumul juridic cu spor facultativ 6
cumul juridic cu spor Þ x i obligatoriu 6

Dare de mit  6
drept la ap rare 1
drept la un proces echitabil 1

Excep ia lipsei calit ii procesuale 

pasive 1, 3, 8
excep ia lipsei de obiect 1
excep ia nearbitrabilit ii 

litigiului 10

excep ia prescrip iei extinctive 2
excep ia tardivit ii 11
excep ie de necompeten  10

Fonduri europene 6
for  probant  9

Hot râre CEDO 4
hot râri potrivnice 12

Împuternicire avoca ial  11

Lege penal  mai favorabil  6
legi penale succesive 6

Mandat european de arestare 15
motiv de ordine public  8
motiv obligatoriu de refuz 

al execut rii 15

Norme imperative 8
nulitate absolut  5
nulitatea actelor de procedur  11

Obliga ie alternativ  4
obliga ie de a face 2
obliga ie principal  4
obliga ie subsidiar  4
obliga ii pure i simple 4

Preluare abuziv  9
prezum ie absolut  3

prezum ie legal  3, 9
principiul disponibilit ii 8
principiul îmbog irii 

f r  just  cauz  4
principiul res iudicata 12
procur  ad litem 11
promisiune bilateral  de 

vânzare-cump rare 2
provocare 6
punere efectiv  în posesie 4
punere în întârziere 7

R spundere civil  delictual  8
recalcularea drepturilor 

de pensie 12
recunoa tere a unei hot râri str ine 5
recurs în casa ie 14
remiterea voluntar  de datorie 3
repunere în termenul de declarare 

a recursului 11
revizuire 9
reziliere 11

Stare de necesitate 8

Termen de prescrip ie 2
termen general de prescrip ie 2
traÞ c de inß uen  6

V t mare a unui drept sau 

interes legitim 1

Sec ia de contencios administrativ i Þ scal

Decizia nr. 1926 din 11 aprilie 2014   6
Decizia nr. 2130 din 8 mai 2014   23

Sec ia I civil

Decizia nr. 3447 din 4 decembrie 2014  9
Decizia nr. 2847 din 23 octombrie 2014  24
Decizia nr. 1071 din 28 martie 2014  27
Decizia nr. 1457 din 16 mai 2014   33
Decizia nr. 816 din 12 martie 2014   37

Sec ia a II-a civil

Decizia nr. 3779 din 27 noiembrie 2014  11
Decizia nr. 2783 din 30 septembrie 2014  14
Decizia nr. 3961 din 11 decembrie 2014  17
Decizia nr. 2642 din 23 septembrie 2014  30

Sec ia penal

Decizia nr. 404/A din 27 noiembrie 2014  19
Decizia nr. 3033 din 25 noiembrie 2014  40
Decizia nr. 250/RC din 14 octombrie 2014  42
Decizia nr. 2271 din 11 iulie 2014   44
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