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Ac�iune în anulare 9

ac�iune în constatare 3, 8

ac!iune în r�spundere 3

antrepozit � scal autorizat 4

anularea cererii ca netimbrat� 8

autoritate de lucru judecat 2, 5

Cerere de acordare a ajutorului public 

judiciar 8

cerere de îndreptare a erorii materiale 7

clauza compromisorie 9

compensare judiciar� 3

concurs de infrac�iuni 11

con� scare extins� 4

con� scarea special� 4

constatarea nulit��ii absolute 2

constatarea nulit��ii încheierilor de 

intabulare 2

contract de cesiune de crean�� 3

contracte de achizi�ii publice 1

crean�� bancar� neperformant� 3

Dispozi�ie imperativ� 8

dreptul la un proces echitabil 6

Evaziune � scal� 4

excep�ia de nelegalitate 1

excep�ia lipsei calit��ii de reprezentant 9

excep�ia necompeten�ei materiale 2

Fonduri europene 1

Gre#eal� material� 7

gre�ita constituire a tribunalului arbitral 9

grup infrac�ional organizat 4

Hot�râre arbitral� 9

Imobil preluat de stat f�r� titlu 2

inadmisibilitatea excep!iei de 

nelegalitate 2

inexisten!a autorit�!ii de lucru judecat 2

infrac�iunea de favorizare a 

infractorului 10

infrac�iunea prev�zut� în art. 7 alin. (2) 

din Legea nr. 241/2005 4

infrac�iuni prev�zute în Codul � scal 4

Nulitate absolut� 3

nulitatea certi� catului de atestare a 

dreptului de proprietate 2

Obliga�ia de exercitare a drepturilor 

procesuale cu bun�-credin�� 8

obliga�ia de garan�ie contra viciilor 

lucrului vândut 3

obliga!ia legal� de r�scump�rare la 

termen a titlurilor de stat 3

Prescrip�ia r�spunderii penale 10

prezum�ie legal� absolut�, irefragabil� 2

principiul disponibilit�!ii 3, 7

principiul neretroactivit��ii legii civile 1

principiul non reformatio in pejus 10

principiul resoluto jure dantis, resolvitur 

jus accipientis 2

principiul securit��ii juridice �i protec�iei 

încrederii legitime 1

Radierea dreptului de administrare 

înscris 2

radierea dreptului de proprietate 

înscris 2

recurs în casa�ie 10, 11

reducerea taxei judiciare de timbru 8

revizuire 5

rezolu�iune antecontract de 

vânzare-cump�rare 8

Stingerea crean�ei prin compensare 

judiciar� 3

suspendare facultativ� a judec��ii 6

suspendarea judec�!ii apelului 6

termen de prescrip�ie 1

titlu executoriu 5

tribunal arbitral 9
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