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Achiziţie publică 5
act de procedură făcut cu neobservarea
formelor legale 3
acţiune civilă 9
acţiune în constatarea nulităţii absolute
parţiale 3
acţiune în pretenţii 5
acţiune în restituire 2
antecontract de vânzare-cumpărare 1
autoritate de lucru judecat în faţa
instanţei civile 7
CEDO 2, 8
clauză compromisorie 5
competenţă alternativă 5
contestaţie în anulare 4
contract de achiziţie publică 5
contract de lucrări 5
Decizie de neconstituționalitate 3
drept real imobiliar 1
Epavă 2
excepţia de netimbrare 4
excepţia lipsei calităţii de
reprezentant 4
excepţia lipsei calităţii procesuale
pasive 3, 9
excepţia necompetenţei generale 5

excepția prescripției dreptului material
la acțiune 2
excepţiei lipsei calităţii procesuale
active 4
expertiză judiciară topometrică 1
expertiză tehnică judiciară 3
expropriere 3

proces echitabil 2
promisiune bilaterală de vânzare 1
proprietar nediligent 2
proprietar neposesor 2
răspundere civilă a personalului
medical 6
răspundere civilă fundamentată pe
malpraxis 6
Fals intelectual 7
răspundere disciplinară 6
formă autentică notarială 1
răspunderea comitenţilor pentru
prepuşi 9
Greşita respingere a cererii de abţinere a recurs în casaţie 8
judecătorului 4
refuz nejustiﬁcat 1
revendicarea epavei vasului 2
Hotărâre care să țină loc de act de
revendicarea unui vas maritim 2
vânzare 1
rezoluție de neîncepere a urmăririi
penale 7
Imposibilitate de înscriere a terenurilor
în cartea funciară 1
Suprapunere a titlurilor de proprietate 1
Înscriere în cartea funciară 1
Nelegalitatea înlăturării unui înscris din
materialul probator 7
Parte responsabilă civilmente 9
prescripția specială a răspunderii
penale 7
principiul nemijlocirii administrării
probelor 7

Termenul general de prescripție 2
traﬁc de minori 8
traﬁc de persoane 8
Uz de fals 7
uzucapiune longi temporis 2
Valoarea de circulație a bunului 2
vas 2
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