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Act constitutiv al unei societ�!i 

nou în� in!ate 4

ac!iune în anulare 3

ac!iune în anularea unei hot�râri 

arbitrale 8

ac!iune în constatarea nulit�!ii 

absolute 4

ac!iune în revendicare 7

ap�rarea, conservarea #i dezvoltarea 

durabil� a fondului forestier 7

Calitatea procesual� activ� 7

centru de deten!ie 9

clauza penal� 5

condi�ia rezolutorie 5

constituirea unui grup infrac!ional 

organizat 6

contract de cesiune 2

contract de construire 5

Desp�gubiri morale 2

dezincriminare 6

drept de folosin!� exclusiv� 3

dreptul de administrare a propriet��ii 

publice 7

dreptul de dispozi!ie 7

Excep�ia de nulitate a recursului 3

excep�ia lipsei calit��ii procesuale 

active 3

excep�ia nulit��ii recursului 7

Gre�ita acordare a onorariului 

de avocat 7

Îmbog��ire f�r� just� cauz� 3

Marc� 3

minorit��ii rutene 3

Nemotivarea hot�rârii arbitrale 8

nulitatea absolut� par�ial� 4

nulitatea antecontractului de 

vânzare-cump�rare 5

Pluralitatea constituit� 6

prelungirea m�surii educative 

privative de libertate 9

principiul aplic�rii legii penale 

mai favorabile 9

principiul propor!ionalit�!ii între 

interesul public #i cel privat 1

programelor europene de 

co-� nan!are 1

promovarea dezvolt�rii durabile 1

proprietate public� 7

Recunoa#terea calit�!ii de autor 

al operei 2

recurs în casa!ie 9

rezolu!iunea unui antecontract de 

vânzare-cump�rare 5

rolul activ al arbitrului 8

Semn electoral 3

sp�larea banilor 6

stema unei minorit�!i na!ionale 3

suporturile înregistr�rilor sonore 2

suporturile materiale de ambalare 2

Terenuri forestiere 7

transferul dreptului de proprietate 2

Utilizarea operei ca fundal muzical al 

unor emisiuni Tv informative 2

Viciul hot�rârii arbitrale 8
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