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Abuz în serviciu 8
actor incumbit probatio 2
actualizarea sumei cu indicele 

de in! a�ie 1
ac�iune în constatarea nulit��ii 

absolute 2
ac�iune în preten�ii 3
antecontract de vânzare-cump�rare 2
autoritate de lucru judecat 6

Buna-credin�� 2

Camer� preliminar� 8, 9
clasare 4
competen"a material� 7
competen�� dup� calitatea persoanei 7
condi�ii ac�iunii în constatarea nulit��ii 

absolute 2
con� scare 4
crean�� � scal� 1

Daune compensatorii 1
daune morale 3

decesul unuia dintre inculpa"i 6
drepturi salariale 3

Excep�ia lipsei calit��ii procesuale 
active 2

Fapt juridic ilicit 3
fapt� ilicit� 3
fapte juridice stricto sensu 3

Imobil restituit în natur� 5

Începutul termenului de prescrip"ie 6
lipsa rolului activ al instan�elor 5

M�rturie mincinoas� 5
m�suri preventive 9

Neexecutarea unei hot�râri judec�tore�ti 3
nerespectarea regimului armelor �i al 

muni�iilor 4
nesolu"ionarea laturii civile 6
nulit��i absolute 9

Perioada de valabilitate a permisului 
de arm� 4

prezum�ia de adev�r 6
prezum�ie relativ� 2
principiul ocrotirii bunei-credin�e 2
principiul r�spunderii solidare 3
principiul resolute iure dantis rezolvitur 

ius accipientis 2
proba cu expertiza 5
procedura de con� scare în 

cazul clas�rii 4

R�spundere civil� delictual� 3
reintegrarea în func"ia de"inut� anterior 

concedierii 3

Sesizarea ICCJ în vederea pronun��rii 
unei hot�râri prealabile pentru 
dezlegarea unor chestiuni de drept 7

T�inuire 8
teoria proprietarului aparent 2

Sec!ia de contencios administrativ "i � scal
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Sec!ia a II-a civil$
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Sec%ia I civil$
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