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Act administrativ 1
act de adjudecare 3
ac iune în preten ii 6
ac iune în revendicare 3
ac iune oblic  5
ac iune petitorie 3
ac iune real  3
autoritate vamal  7

Cale de atac de anulare 13
cale de atac de reformare 13
cauz  exoneratoare de r spundere 7
competen  material  6
competen  teritorial  alternativ  11, 12
conduit  culpabil  12
conß ict de interese 1
contract de închiriere 5
crean  produc toare 

de dobânzi 6

Drept de reten ie 7

Element circumstan ial de agravare 8
excep ia de neconstitu ionalitate 1
excep ia de tardivitate 10
excep ia inadmisibilit ii ac iunii 1, 4
excep ia legii penale sau 

contraven ionale mai favorabile 9
excep ia lipsei calit ii procesuale 

active 4

excep ia lipsei de interes 4
excep ia prescrip iei extinctive 2
excep ia de perimare 3
executare silit  3, 7
expertiz  tehnic  extrajudiciar  4

Fapta victimei înse i 7
fonduri europene 9

Imputa ia pl ii 6
infrac iuni concurente 8
infrac iuni împotriva intereselor 

Þ nanciare ale Uniunii Europene 9

Înscris doveditor 10
înscris fals 9

Lege penal  mai favorabil  8

Necompeten  de ordine privat  11
necompeten  de ordine public  6
necompeten  teritorial  absolut  11
nulitate absolut  3, 4

Obliga ie de a face 7
obliga ie de minim  diligen  10
ob inerea ilegal  de fonduri 9
organe de control vamale 2

Pedeaps  nelegal  13

pozi ie dominant  1
preluare abuziv  4
prezum ie de continuitate 

a propriet ii 4
prezum ie de legalitate 2
principiul concuren ei loiale 1
prorogare de competen  11
putere de lucru judecat 4

R spundere civil  delictual  7, 12
recidiv  postcondamnatorie 8
recurs în casa ie 13
resoluto jure dantis resolvitur 

jus accipientis 4
restituire în natur  4
revizuire 10

Scrisoare de garan ie bancar  5, 9

Tâlh rie caliÞ cat  8
testament 4
titlu executoriu 7

Uzucapiune 4

Valoare de tranzac ie 

a m rfurilor 2
valoare în vam  a m rfurilor 2
violare de domiciliu 8

Sec ia de contencios administrativ i Þ scal

Decizia nr. 1622 din 27 martie 2014 6
Decizia nr. 1444 din 20 martie 2014 9

Sec ia I civil

Decizia nr. 767 din 6 martie 2014   13
Decizia nr. 1327 din 7 mai 2014  16
Decizia nr. 2091 din 27 iunie 2014  43
Decizia nr. 905 din 18 martie 2014  44

Sec ia a II-a civil

Decizia nr. 3969 din 11 decembrie 2014 24
Decizia nr. 1498 din 11 aprilie 2014  27
Decizia nr. 2483 din 27 iunie 2014   30
Decizia nr. 2772 din 26 septembrie 2014  41

Sec ia penal

Decizia nr. 2194 din 27 iunie 2014  33
Decizia nr. 1313 din 14 aprilie 2014 37
Decizia nr. 246/RC din 13 octombrie 2014 46
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