
48 a deciziilor Bule�nul Casaţiei     11/2015

Index alfabe�c

* Cifrele fac trimitere la numărul de ordine al speţelor.

Lista cronologică a deciziilor

* Cifrele fac trimitere la numărul de pagină.

Act autentic de vânzare-cumpărare 8

acţiune în pretenţii 3, 8

acțiune în revendicare 2

administrator judiciar provizoriu 4

avize de însoţire a mărfurilor pe timpul 

transportului 1

Caracter accesoriu al clauzei penale 3

caracter executoriu 8

cerere reconvențională 6

clauză penală 3

compararea titlurilor de proprietate 2

condiţia dublei incriminări 10

conflict de interese 4

conflict intertemporal de legi 5

considerente contradictorii în conţinutul 

hotărârii 2

constatarea vânzării-cumpărării prin 

hotărâre judecătorească 8

contract de vânzare-cumpărare  

de acţiuni 3

contracte de asistenţă juridică 4

culpă procesuală 8

Disjungerea cererii reconvenţionale 6

dobândirea calităţii de moştenitor 2

documente justificative 1

dovada rezidenţei continue şi legale 10

dreptul de deducere a T.V.A. 1

Efectul autorităţii de lucru judecat 2

excepţia inadmisibilităţii acţiunii în 

anulare 7

excepţia lipsei calităţii procesuale  

active 2

excepţia lipsei de interes 2

executare silită 5

exercitarea abuzivă a drepturilor 

procesuale 1

expertiză contabilă 1

Factură fiscală 1

formă autentică ad validitatem 8

funcţionar public 4

Îmbogățirea fără just temei 8

încălcarea unei norme imperative 7

Lege mai favorabilă 4

livrări intracomunitare şi/sau exporturi 

scutite de T.V.A. 1

lucru cerut 7

Mandat european de arestare 9, 10

minus petita 7

nelegalitatea analizării valabilității 

titlului cumpărătorilor 2

novaţie prin schimbare de debitor 3

nulitatea absolută a contractului de 

închiriere 2

nulitatea absolută a contractului de 

vânzare-cumpărare 2

nulitatea titlului statului 2

Obţinerea unui folos material 4

Persoane exceptate de la naţionalizare 2

plan de reorganizare 4

plată nedatorată 8

plus petita / extra petita 3

practician în insolvenţă 4

principiile neutralităţii şi 

proporţionalităţii 1

principiul autonomiei de voinţă 7

principiul comunităţii de bunuri 2

principiul disponibilităţii 2, 7

principiul error communis facit ius 2

principiul forţei obligatorii a  

contractului 7

principiul fraus omnia corrumpit 2

principiul neretroactivității legii 2, 5

principiul neutralităţii fiscale 1

principiul prevalenţei substanţei  

asupra formei 1

principiul proporţionalităţii 1

principiul resoluto iure dantis resolvitur 

ius accipientis 2

principiul securităţii raporturilor civile 2

principiul specialia generalibus  

derogant 2

principiul specialităţii predării 10

principiul tempus regit actum 2

prorogare legală de competență 6

Rambursare de T.V.A. 1

răspundere civilă contractuale pentru 

neîndeplinirea obligaţiei principale 3

răspundere civilă delictuală 8

refuzul de deducere a T.V.A. 1

regula specialităţii 9

regulator de competenţă 5

renunțarea la cererea principală 6

revizuire 7

rol activ 3

Stipulaţia pentru altul 3

subiect activ 4

Tabel preliminar de creanţe 4

terţi beneficiari 3

titlu executoriu 5

trafic ilicit cu substanţe stupefiante şi 

substanţe psihotrope 10

transferul dreptului de proprietate 8

Secţia de contencios administrativ şi fiscal

Decizia nr. 1281 din 20 martie 2015  6

Secţia a II-a civilă

Decizia nr. 153 din 22 ianuarie 2015  23

Decizia nr. 280 din 30 ianuarie 2015  41

Decizia nr. 1412 din 21 mai 2015   39

Secția I civilă

Decizia nr. 222 din 23 ianuarie 2015  37

Decizia nr. 475 din 17 februarie 2015  36

Decizia nr. 875 din 25 martie 2015   15

Secţia penală

Decizia nr. 50/A din 16 februarie 2015  30

Decizia nr. 307 din 6 martie 2015   44

Decizia nr. 479 din 9 aprilie 2015   46
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