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Act notarial 2
actio de in rem verso 2
activitate notarial� 2
ac!iune în contrafacere 5

afectarea imaginii m�rcii 5

anularea actului administrativ 4

atributele de posesie 6

autoritate public� 2

Camer� preliminar� 6

caracter ilicit 1

cerere de comunicare a datelor 

cu caracter personal 5

clauz� compromisorie 4

conduit� contractual� 1

contesta!ie la executare 9

contract de prest�ri servicii 4

cuantumul onorariului 2

Date cu caracter personal 5

daune materiale 5

daune morale 5

declara!ii de avere 3

des� in!are par!ial� 3

drept subiectiv civil 2

Efectul devolutiv al apelului 8

excep�ia inadmisibilit��ii contesta�iei 
la executare 9

excep�ia lipsei calit��ii 4
excep!ie de neconstitu!ionalitate 7

Fals în declara!ii 3

fapt ilicit culpabil 1

furnizor de servicii de comunica!ii 

electronice 5

Înc�lcare a dreptului de proprietate 

intelectual� 5

Judec�tor de camer� preliminar� 6

Mandat european de arestare 9

m�suri asigur�torii 6

Notar public 2

Ordonan!a procurorului 6

Predare amânat� 9

principiul dublului grad de jurisdic!ie 8

proiect � nan!at din fonduri europene 4

R�spundere civil� delictual� 1

r�spundere contractual� 1

recurs 7

revizuire 8

Secret comercial 1

sentin�� arbitral� 4
serviciu de interes public 2

Tarife 2
tarifele de onorarii 2
transmiterea legal� a calit��ii 

procesuale 4

Uzan�e cinstite 1
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