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Accesiune imobiliar� arti� cial� 7
accident 6
act � scal 2
ac�iune în anulare acte subsecvente 3
ac"iune în desp�gubiri 6
ac"iune în revendicare 8
ac"iune în revendicare mobiliar� 5
analiza legalit�"ii refuzului 2
analiza lipsei titlului de proprietate 5
anularea actului juridic ini"ial 3
anularea actului juridic subsecvent 3
asigurare 6
autoritate de lucru judecat 7

Bun imobil 3

Cadru procesual activ 5
capacitate civil� 3
concurs de recrutare 1
contesta"ie la executare 11
contract de schimb 3
contracte de ipotec� 3
culpa levissima 1
cursul termenului de prescrip�ie 4

Excep�ia lipsei calit�"ii procesuale 

active 7
excep�ia lipsei capacit��ii procesuale 

de folosin�� 3

Func"ie public� 1

Hot�râre de constatare a dreptului 

de proprietate 5

Invocarea puterii de lucru judecat 5

Încetarea capacit�"ii de folosin"� 3
îndreptare dispozitiv 5

Judecata în complet de divergen"� 6

Lipsa calit��ii procesuale pasive 5
lipsa de folosin"� a unui imobil 7
litigiu evaluabil în bani 8

Mandat european de arestare 11, 12
motiv obligatoriu de refuz 

al execut�rii 12
motiv op"ional de refuz al execut�rii 12

Nulitatea absolut� 3

Pagube materiale 10
p�r�sirea locului accidentului 10
predare amânat� 11
prescrip"ia execut�rii pedepsei 4
prezum�ie de legalitate 2
principiul ne bis in idem 12
principiul nemo censetur ignorare 

legem 5
procedura necontencioas� 9

Recurs 8
recurs în casa�ie 10
refuzul acord�rii dreptului de deducere 

� scal� 2
respingerea nelegal� a candidaturii 

unei persoane 1
revizuire 9

Sec!ia de contencios administrativ "i # scal

Decizia nr. 1451 din 12 mai 2016   6
Decizia nr. 2160 din 30 iunie 2016   9

Sec!ia penal$

Decizia nr. 1346 din 20 octombrie 2016  17
Decizia nr. 531/RC din 7 decembrie 2016  40
Decizia nr. 1499 din 6 decembrie 2016  42
Decizia nr. 1469 din 24 noiembrie 2016  44

Sec!ia a II-a civil$

Decizia nr. 1727 din 19 octombrie 2016  12

Sec!ia a II-a civil$

Decizia nr. 802 din 19 aprilie 2016   18
Decizia nr. 1965 din 22 noiembrie 2016  25

Sec!ia I civil$

Decizia nr. 1523 din 21 septembrie 2016  27
Decizia nr. 1625 din 23 septembrie 2016  35
Decizia nr. 1010 din 11 mai 2016   38
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