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Achitare ca urmare a dezincrimin�rii 

infrac!iunii 2
act juridic 8
ac�iune în anulare 5, 8
ac�iune în constatarea nulit��ii 8, 9
ac�iune în desp�gubiri 3
ac�iune pentru repararea prejudiciului 

cauzat de ruina edi� ciului 3
arbitraj 5
aviz de garan�ie mobiliar� 8
aviz de garan�ie real� mobiliar� 8

Cale de atac 4
cale extraordinar� de atac 12
calitate procesual� pasiv� 6
caz fortuit 3
cerere de revizuire 7
clauz� compromisorie 5
competen�� alternativ� 5
contesta�ie 13
contract de împrumut 9
contract de tranzac�ie 2
contract de vânzare-cump�rare 9, 10
contractul de furnizare de servicii 

medicale 5
conven�ie arbitral� 5
crean�� cert�, lichid� �i exigibil� 2
cump�r�tor evins 6

Deghizarea par�ial� a pre�ului 9
dobânda legal� 2
domeniul privat al unit��ii 

administrativ-teritoriale 6

Efectuarea cheltuielilor necesare �i utile 6
eludarea pl��ii impozitului pe transferul 

propriet��ii 9

evaziune � scal� 7
excep�ia inadmisibilit��ii recursului 4
excep�ia necompeten�ei 5
excep�ia prescrip�iei dreptului material la 

ac�iune 2
excep�ia de necompeten�� 5
excep�iile tardivit��ii �i inadmisibilit��ii 

cererii de revizuire 7
executare silit� 4
executarea hot�rârii str�ine 4
exequator 4
expertiz� contabil� judiciar� 7
extr�dare 13
extr�dare voluntar� 13

Fapta de discriminare 1
fraudarea legisla�iei � scale 9
func�ionari publici asimila�i 11

Gaj asupra pachetului de ac�iuni 8
garan�ie real� mobiliar� 8

Imobil restituit 6
inadmisibilitate 13
inducerea în eroare a persoanei 

v�t�mate 10
interpretare eronat� no�iunii 

de act juridic 8

Împrumut cu garan�ie imobiliar� 10
încuviin�area execut�rii silite 4
în�el�ciune 10
întreruperea prescrip!iei dreptului material 

la ac�iunea în desp�gubiri 2

Judec�tor-sindic 4

Mandatar 6
mijloace frauduloase 10

Nesolu�ionarea laturii civile 2
nulitate 9

Obliga�iei de restituire a sumei 

împrumutate 2

Perfectarea contractului de 

vânzare-cump�rare 6
prejudiciu cauzat prin s�vâr�irea unei 

fapte penale 2
principiul activit��ii legii penale 11
principiul for�ei obligatorii a contractului 5
procedura de exequator 4
proprietar unic 3

R�spundere obiectiv� 3
r�spundere solidar� 3
recunoa�terea hot�rârii str�ine 4
recurs în casa�ie 11
reglementarea raporturilor de drept 

interna�ional privat 4
regulile generale de interpretare a 

contractelor 5
restitutio in integrum 6
revizuire 12
revizuirea laturii civile a hot�rârii 7

Simula�ie 9
solidaritate pasiv� 3

Termen de prescrip�ie 1

Varianta agravat� 10

Sec!ia de contencios administrativ "i # scal

Decizia nr. 3685 din 18 noiembrie 2015  6

Sec$ia I civil�

Decizia nr. 2782 din 8 decembrie 2015  9
Decizia nr. 279 din 4 februarie 2016   15
Decizia nr. 64 din 21 ianuarie 2016    23
Decizia nr. 249 din 3 februarie 2016   29

Sec!ia a II-a civil�

Decizia nr. 456 din 12 februarie 2015  18
Decizia nr. 318 din 11 februarie 2016  21
Decizia nr. 47 din 21 ianuarie 2016   32
Decizia nr. 80 din 26 ianuarie 2016   35

Sec!ia penal�

Decizia nr. 64/A din 23 februarie 2015  38
Decizia nr. 64/RC din 16 februarie 2015  43
Decizia nr. 63/A din 19 februarie 2016  45
Decizia nr. 1768 din 30 decembrie 2015  46
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