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Achizi!ii publice 2
act administrativ 2
ac�iune de constatare a nulit��ii 

absolute 7
ac!iune în contrafacere 1
administrator 3
amânarea pred�rii persoanei solicitate 9
avocat 6

Calitatea procesual� activ� 7
camer� preliminar� 8
cheltuieli de judecat� 6
confuzie în percep�ia consumatorului 1
contesta!ie la executare 9
contract de asisten!� juridic� 5
contract de asisten!� juridic� 6
contrafacerea unei m�rci na�ionale 1

Decizie de afaceri 3
denun! 4
diminuarea capitalurilor proprii 3
dona�ie 3
drept de proprietate 7

Efectul constat�rii nulit�!ii contractului 
de vânzare-cump�rare 7

exercitarea mandatului 3

Fonduri europene 4

Hot�râre judec�toreasc� str�in� 7
hot�rârea de exequatur 7

Inaplicabilitatea cauzei de nepedepsire 4
infrac�iunea de sp�lare a banilor 5
instigator 4

Împiedicarea consum�rii infrac!iunii 4
împiedicarea consum�rii infrac�iunii 4
încheierea unui contract aparent 5

Legalitatea sesiz�rii instan!ei 8
lipsa avizului consiliului de 

administra�ie 3

Mandat 3
mandat european de arestare 9
marc� de culoare 1

nulitatea absolut� 8
nulitatea relativ� 8

Onorariu de avocat 6
predare amânat� 9
principiul tratamentului egal "i 

al nediscrimin�rii 2
principiul triplului grad de jurisdic�ie 7

R�spundere civil� delictual� 6
r�spunderea administratorului 3
rezilierea contractului fals 4
risc de confuzie 1

Semni� ca!ia ascunderii sau a 
disimul�rii adev�ratei naturi 
a provenien!ei banilor 5

similaritatea produselor protejate
prin marc� 1

Utilizarea efectiv� a contractului 
de arendare 4

Voin!a real� a p�r!ilor 5
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