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Accident rutier 8

act de adjudecare 7

actio in rem verso 2

ac!iune în r�spundere civil� delictual� 8

ac!iune revocatorie 3

admisibilitate în principiu a recursului 5

asigurator 8

Buna-credin!� 7

Compensare 6

competen!a organelor de urm�rire 

penal� dup� materie sau dup� 

calitatea persoanei 11

competen!� teritorial� 9

complicitate la fraud� 3

contract de ipotec� 3

contract de împrumut 3

Drept real accesoriu 3

Excep�ia de necompeten�� material� 7

excep�ia lipsei calit��ii procesuale 

active 2

excep�ia lipsei calit��ii sale 

procesuale pasive 2

excep!ia prescrip!iei dreptului 

la ac!iune 8

excep�ia prescrip�iei dreptului 

material la ac�iune 2

Forum delicti commissi 9

forum deprehensionis 9

forum domicilii 9

forum domicilii victimae 9

func!ie public� de autoritate 1

Garantarea execut�rii cheltuielilor 

judiciare 10

garan!ie imobiliar� 3

Hot�râre judec�toreasc� 7

Incident 5  

ipoteca 3

Îmbog�!ire f�r� just� cauz� 2

înscris 5

Leziuni traumatice 4

lipsa de tipicitate subiectiv� 

a unei infrac�iuni4

M�suri asigur�torii 10

motivare 7

Pasiv patrimonial 3

p�r�sirea locului accidentului 4

p�r�sirea locului accidentului 4

pedeapsa accesorie 4

pedeapsa complementar� 4

principiul disponibilit�!ii 6

principiul ocrotirii bunei-credin!e 7

principiul validit�!ii aparen!ei 

în drept 7

putere de lucru judecat 3

Quod nullum est, nullum producit 

efectum 7

Recurs în casa!ie 11

revendicarea extrajudiciar� 8

rol activ 6

rolul activ al judec�torului 6

Spital public 1

stare de incompatibilitate 1

stare de insolvabilitate 3

stingerea debitului principal 

prin compensare 6

suspendare 5

suspendarea legal� 5

Termen de prescrip!ie 2

V�t�mare corporal� din culp� 4

v�t�mare corporal� din culp� 4

verbum regens 9

veri� care 5
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