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abateri grave cu caracter financiar 274 
absenţa caracterului distinctiv 535 
abuz de încredere 40 
acces efectiv la justiţie 336 
acces liber la justiţie 45, 50, 167, 225, 226, 299, 443, 466, 527 

accesiune 204 
accesiune artificială 325 
accesiune imobiliară artificială 203 

accesul la activitatea economică 77 
accize 193 

achiziţii intracomunitare de mijloace de transport 315 
achiziţii publice 203, 510, 512 
acordarea cetăţeniei române 276 
acordarea statutului de refugiat 230 

act adiţional 86, 88 
act administrativ 639 

act administrativ fiscal 573 
act administrativ unilateral 710 
act sexual cu un minor 402 
acte cu forţă juridică echivalentă hotărârilor judecătoreşti 702 
acte de persecuţie 297 
acte de perversiune sexuală 463 
acte juridice emise cu exces de putere 216 

acte premergătoare 221 
actele procurorului de netrimitere în judecată 342 
activitate profesională în alt stat membru 472 
activităţi comerciale ilicite 210 

acţiune frauduloasă concertată 385 
acţiune în constatare 436 
acţiune în constatarea dreptului de proprietate 500 
acţiune în revendicare 190 

acţiune preliminară 555 
acţiune reală imobiliară 436 
acţiuni de carte funciară 637 
adeverinţă de venit 131 
administrare anticipată a probatoriului 344 
administrarea probelor 205, 593 

administrarea probelor în procesul penal 168 
administrator judiciar provizoriu 381 
administrator public 275 
administrator special 381 
admisibilitatea excepţiilor de neconstituţionalitate 35 
adunarea creditorilor 671 
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afectarea drepturilor electorale 106 
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală 517 
alegerea administratorilor 438 
alegeri prezidenţiale 711, 712 
ales local 46 
amânarea predării 41 
angajarea răspunderii Guvernului 484 
antecontract de vânzare-cumpărare a unui teren 71 
anularea actelor frauduloase 385 
aparatul de lucru al Guvernului 580 
aport societar 673 
arestare preventivă 275, 350 
arie naturală protejată 225 

asistenţa juridică obligatorie 341 
asistenţă acordată de avocat 516 
asistenţă judiciară efectivă 517 
asociaţii de proprietari 681 
atragerea răspunderii patrimoniale 615 
atribuţii de verificare ale instanţelor 700 
atribuţiile executorului judecătoresc 351 
atribuţiile Guvernului 525 
atribuţiile Preşedintelui României 288 
atribuţiile puterii executive 528 
atribuţiile puterii judecătoreşti 528 
autoritate administrativă autonomă în domeniul concurenţei 702 
autoritate contractantă 512, 574 
autoritate de lucru judecat 408, 526 
avertisment 255 
avizare 454 
avizarea proiectelor de acte normative 528 
Avocatul Poporului 20, 280 
 
 

 
 

bilet la ordin 317 
blocaj instituţional 397 
bunuri mobile devenite imobile prin destinaţie 207 

 

 

 
 

caducitatea legatelor 501 
calitate procesuală activă 510 
calitate procesuală pasivă 500 
cambie 317 
caracter efectiv 516 
card bancar 40, 531 
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carte funciară 634 
casare 466 
case naţionalizate 110 
cecuri / cambii / bilete la ordin 132 
cedarea drepturilor sociale 675 
celeritatea soluţionării procesului 227 

cenzurarea actelor juridice neconstituţionale 155 
cenzurarea aplicării legii 700 
cerere de executare silită 265 
cerere de liberare provizorie sub control judiciar 458 
cerere de ordonanţă preşedinţială 335 
cerere de prelungire a măsurii arestării preventive 340 
cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare 355 
cerere de recuzare 709 
cerere de reexaminare 571 
cerere de revizuire 564 
cerere reconvenţională 620 
cererea de chemare în judecată 24 
certificat de disponibilitate 570 
certificat de moştenitor 329 
cetăţenie europeană 472 
cheltuieli comune 681 
circulaţia pe drumurile publice 149, 164, 593 
clasare în legalitate 345 
clasare în oportunitate 345 
clauza aut dedere, aut judicare 407 
clauze penale 289 
colegii uninominale 106 
comercialitate 436 
Comisia de Liberare Condiţionată 426 
compatibilitatea judecătorului 340 
competenţa Curţii Constituţionale 46 
competenţă de drept internaţional privat 449 
competenţă de legiferare 109 
competenţă judiciară 355 
competenţă materială 572 
competenţă teritorială 381 
concert fraudulos 385 
conciliere directă 619 
conciliere prealabilă 320, 621 
concubinaj 634 
concurenţă 413 
condiţii de muncă 174 
condominium 681 
conflict armat 230 
conflict armat cu caracter internaţional 717 
conflict armat fără caracter internaţional 717 
conflict de interese 643 

conflict juridic de natură constituţională 46, 108, 152,  397, 453, 523, 528 
conflict negativ de competenţă 194 

conflict pozitiv de jurisdicţie 406 
Consiliul Concurenţei 527, 539, 701 
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Consiliul Economic şi Social 290 
Consiliul Naţional al Audiovizualului 129 
Consiliul Naţional pentru Soluţionarea Contestaţiilor 203, 510 

Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii 226 
Consiliul Suprem de Apărare a Ţării 530 
Constituţia Franţei 98 
constructor de bună-credinţă 325 
contencios administrativ 454 
contencios european al drepturilor omului 160 
contestare a procesului-verbal 142 
contestaţie în anulare 651 
contestaţie la executare 32, 81 
contestaţie la executare silită 443 
continuarea societăţii în cazul decesului unui asociat 18 
contract administrativ 572 
contract comercial 281 
contract de achiziţie publică 512 
contract de antrepriză 598 
contract de arendă 256 
contract de asistenţă juridică 443 
contract de concesiune 260 
contract de concesiune de lucrări publice 512 
contract de concesiune de servicii 512 
contract de închiriere 446 
contract de licenţă 568 
contract de management 271, 333 
contract de vânzare-cumpărare 329, 385 
contract individual de muncă pe perioadă determinată 505 
contracte administrative 621 
contracte comerciale internaţionale 561 
contracte de achiziţie publică 203, 642 

contracte de concesiune de lucrări publice şi servicii 203 

contracte de consum încheiate în afara spaţiilor comerciale 136 
contracte la distanţă 136 
contractul pentru prestare de lucrări 572 
contravenţii 150, 202, 210 

control de constituţionalitate 523, 711 
control ierarhic 349 
control judecătoresc al actelor administrative 527 
control jurisdicţional 45 
convenţii civile 289 
convocare la conciliere 622 
convocatoriul adunării generale 440 
cooperare judiciară internaţională în materie penală 588 
cooperare poliţienească şi judiciară în materie penală 716 
creanţă certă 259 
creanţe ale asociaţiei de proprietari 681 
credit bancar 281 
crime internaţionale 406 
crime împotriva umanităţii 405 
cumul de protecţie 267 
cumulul pedepselor 584 
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cumulul pensiei 89 
Curtea de Conturi 274, 582 
cvorum legal 456 
 

 

 
 

D.I.I.C.O.T. 280, 349 
D.N.A. 280, 349 
daruri de logodnă 630 
daune compensatorii 598 
daune interese moratorii 598 
decădere 497 
deciziile Curţii Constituţionale 303 
declaraţie de avere 290 
declaraţii recapitulative 256 
deconfitură 73 
deductibilitatea donaţiilor 174 
delapidare 281 
delegare legislativă 595 
delimitarea maritimă în Marea Neagră 68 
democraţie societară 15 
denegare de dreptate 445 
Departamentul de Luptă Antifraudă 581 
depunerea la instanţa a cărei hotărâre se atacă 349 
depunerea recursului la altă instanţă 264 
deschiderea procedurii insolvenţei 71, 317 
desemnarea lichidatorului judiciar 334 
desfăşurarea de activităţi economice în mod independent 617 
despăgubirea pasagerilor 116 
despăgubiri morale 613 

Direcţia de Investigare a Fraudelor 517 
discriminare pe motive de vârstă 296 
divorţul prin acordul soţilor 147 
dizolvarea Parlamentului 398 
drept de a conduce provizoriu 459 
drept de accesiune 84  
drept de administrare 107 
drept de control şi urmărire 581 
drept de ipotecă 393 
drept de proprietate 9, 47, 107, 110, 167, 170, 225, 288, 529, 531 
drept de proprietate privată 210, 299 

drept de proprietate rezolubilă 325 
drept de reprezentare 198 

drept de retenţie 327 
drept de şedere permanentă 716 

drept de veto 337 
drept instituţional 295 
drept la educaţie europeană 474 
drept la muncă 167 
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drept la respectarea vieţii private şi de familie 471 
drept la un proces echitabil 443, 458, 471 
drept la viaţă 470 
drept societar 134 
dreptul de a contesta o candidatură 48 
dreptul de a fi ales 711 
dreptul de a fi ascultat 535 
dreptul de a nu fi judecat sau pedepsit de două ori 229 

dreptul de acces la tribunal 501 
dreptul de acrescământ 501, 503 
dreptul de dezicere 137 
dreptul de regres al statului 144 
dreptul european al contractelor 715 
dreptul la apărare 211, 342, 516, 593 

dreptul la concediu anual plătit 174 
dreptul la denumire 569 
dreptul la integritate fizică şi garantarea sănătăţii persoanei 645 
dreptul la liberă circulaţie şi şedere 716 
dreptul la liberă şi loială concurenţă 703 
dreptul la libertate economică 703 
dreptul la libertate şi la siguranţă 172, 713 
dreptul la muncă 20, 594 
dreptul la pensie 20 
dreptul la protecţia tribunalului 76 
dreptul la respectarea vieţii private şi de familie 51, 113, 313, 353, 412, 533 
dreptul la salariu 106 
dreptul la tăcere 593 
dreptul la un mediu sănătos 288 
dreptul la un proces echitabil 51, 190, 210, 227, 265, 299, 313, 353, 412, 501, 534, 653, 693, 704, 710 

dreptul la un remediu efectiv 353, 412 
dreptul la un tribunal 265 
dreptul la viaţă 128 
dreptul la viaţă privată 408, 613 
drepturi electorale 48 
drepturi salariale 225 

drepturi tabulare 328 
drepturile şi obligaţiile asociaţilor 673 
dublă incriminare 406 
dublă reparare a prejudiciului 598 
durata arestării preventive 706 
durata societăţii 674 
 

 

 
 

early neutral evaluation 559, 561 
efecte ale hotărârii judecătoreşti 454 
efecte pentru terţi 455 
efectuarea expertizei contabile în faza de executare silită 81 
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egalitate în drepturi 210, 290, 409, 467, 468, 593 
egalitatea votului 106 
elaborarea actelor normative 396 
element de extraneitate 448 
emiterea ordonanţelor de urgenţă 466 
emiterea ordonanţelor de urgenţă de către Guvern 530 
eroare materială de legiferare 291 
excepţia de necompetenţă materială 709 
excepţia inadmisibilităţii 615 

excepţia puterii lucrului judecat 626 

excepţie de necompetenţă 436 

excepţie relativă 621 
excepţii procesuale 417 
exces de oportunitate 455 

exces de putere 33, 455 
executare silită 351 
executarea mandatului european de executare 588 
executarea obligaţiei civile 289 
executarea pedepselor 426 
executarea silită a creanţelor fiscale 382 
exercitarea acţiunii penale 345 
exercitarea căii de atac 264 
expert 561 
expertiză 558 
expertiză tehnică de specialitate 81 
exprimarea suveranităţii naţionale 47 
extrădare 406, 590, 591 
 

 

 
 
faliment 259 
faptă de comerţ 256 
folosinţa terenurilor cu titlu gratuit 529 
folosirea cu rea-credinţă a bunurilor 281 
folosirea cu rea-credinţă a creditului societăţii 281 
fond de comerţ 498 
Fondul Proprietatea 239 

fonduri comune 675 
forma produsului 267 
formare profesională 86 
formarea capitalului social 673 
forţă obligatorie 295 
fructe 325 
funcţie publică 271 
funcţionar public 290, 594, 642 
fundaţie 569 
furt 40 
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Genocid 55, 117, 297, 405, 477, 537 
guvern demisionar 576 
guvern interimar 576 
 

 

 
 
hotărâre judecătorească nelegală 466 
 

 

 
 

Imobile preluate în mod abuziv 65, 141, 170 
impozit forfetar 466 
impozit pe venit 174 
imprescriptibilitatea drepturilor nepatrimoniale 495 
inadmisibilitatea excepţiei de neconstituţionalitate 708 
incest 178 
incompatibilitate 27 
incompatibilitatea judecătorului 521 
incompatibilităţi 644 

indemnizaţia constructorului de bună-credinţă 203 

infracţiunea de lovire sau alte violenţe, vătămare corporală şi lipsire de libertate 218 

infracţiunea de rele tratamente aplicate minorului 218 
infracţiuni contra autorităţilor 159  
infracţiuni contra umanităţii 55, 117, 232, 297, 415, 537 
Infracţiuni contra umanităţii 596 
infracţiuni contra umanităţii 656 

infracţiuni de război 55, 537, 596, 656 
infracţiuni extrateritoriale 405, 407 
ingerinţa statului în viaţa privată 129 
iniţiativă legislativă 410 
insolvenţa comercială 258 
instituţii de credit 435 
instrucţie penală 350 
intabulare 328 
interes legitim 519 
interesul superior al copilului 689 
interimat 578 
interpretarea contractului 673 
interzicerea discriminării  51, 353, 412, 470 
interzicerea torturii 470 
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investigatori sub acoperire 221 

invitaţie la conciliere 622 
 

 

 
 

Îîmbogăţire fără justă cauză 203 

încadrarea în muncă 296 
încălcarea dreptului de proprietate 69, 190 
începerea urmăririi penale 104 
încetarea contractului pe motiv de boală 174 
încuviinţarea executării silite 324 
înfăptuirea justiţiei 266 
îngrijire în penitenciar 128 
înlăturarea controlului judecătoresc 299 
înlocuirea măsurii arestării preventive 645 

înregistrarea mărcii 268 
înscrierea radierii dreptului din cartea funciară 393 
întărirea rolului judecătorului 697 
întreprindere 498 
întreprindere familială 79 
întreprindere individuală 78 
întreprindere publică 513, 514 
învăţământ 525 
învestitura Guvernului 92 
 

 

 
 

jocuri de noroc pe internet 654 

jurisdicţie administrativă 226 

jurisdicţie specială administrativă 50 
jurisdicţie universală 405 
 

 

 
 

latura civilă a procesului penal 165 
legat conjunctiv 503 
legatul uzufructului 504 
Legea educaţiei naţionale 484 
Legea privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice 484, 487 
Legea-cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice 484, 486 
legiferare 525 



Index alfabetic al Revistei Curierul Judiciar pe 2009 

_________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Revista Curierul Judiciar � Index alfabetic 2009  www.curieruljudiciar.ro 

 10 

legitimitate 456 
libera circulaţie a capitalurilor 174 
libera circulaţie a persoanelor 53, 472 
libera circulaţie a serviciilor 115, 654 
liberare provizorie sub control judiciar sau pe cauţiune 217, 596 
libertate de apreciere a instanţei 216 

libertate de asociere 170, 570 
libertate de circulaţie 556 
libertate de exprimare 172, 228, 293, 354, 533, 534, 714 
libertate de gândire, de conştiinţă şi de religie 51 
libertate de reuniune şi asociere 52, 294 
libertate de stabilire 116, 474, 555 
libertate sexuală 463 
libertatea de a presta servicii 474 
lichidare 194 

lichidarea societăţilor comerciale 318 
lichidator provizoriu 381 
limitele pedepselor 284 
lipsa interesului legitim 517 
lista articolelor interzise la bordul aeronavelor 295 
loc public 462 
logodna 628 

loialitate 594 
 

 

 
 

mal praxis 146, 560 
malpraxis medical 313, 359 
mandat european de arestare 706, 716 
mandatul primarului 275 
marcă 267, 419, 473 
marcă tridimensională 268, 535 
mărci netradiţionale 566 
măsura pedepsei 284 
măsuri asigurătorii 620 
măsuri de siguranţă 460 
măsuri reparatorii prin echivalent 205 

mediation-arbitration 319 
mediere 559 
mini-trial 319, 322 
model industrial 267 
motiv de neconstituţionalitate 700 
motive de recurs 671 
moţiune de cenzură 711 
muncă forţată 112 
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necomunicarea notelor scrise 695 
neconstituţionalitatea Guvernului 92 
neînceperea urmăririi penale 518 
nelegalitatea naţionalizării unui imobil 239 
neretroactivitatea legii 47, 110, 226 
note scrise 692 
notificare prealabilă 333 
nudism 461 
nulitate 501 
nulitate absolută 264 
numirea judecătorului delegat 427 
 

 

 
 

obligativitatea anchetei sociale 158 
obligativitatea referatului de evaluare 158 
obligaţia asociaţilor de neconcurenţă 675 
obligaţia de a nu părăsi localitatea 350 
obligaţia de informare 321 
obligaţia de reprimare a unei infracţiuni 405 
obligaţia publicării 455 
obligaţie legală de auditare financiară 255, 441 
obligaţii asumate de România faţă de UE 225 

obligaţii propter rem 207 

obţinerea de dovezi privind existenţa unor infracţiuni şi identificarea autorilor 221 

ordonanţa deconcetratelor 271 
ordonanţă de adjudecare 329 
ordonator principal de credite 271 
organism de drept public 512 
 

 

 
 

pact comisoriu 27 
Pactul Ribentropp-Molotov 277 
parlament unicameral 543 
partajul bunurilor comune dobândite de soţi în timpul căsătoriei 448 
participaţie calificată 435 
patrimoniu de afectaţiune 498 
părţi de interes 674 
pedepse complementare 391 
persoană fizică autorizată 77 
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persoană fizică titular al întreprinderii individuale 78 
personal contractual 290 
personalitate juridică 196 

personalul din justiţie 225 

piaţă de capital 437 
piaţă relevantă 413 
plan de distribuire între creditori 13 
plata taxelor de publicare 454 
plângere contravenţională 210 

plângere împotriva soluţiilor procurorului 517 
plăţi transfrontaliere 677 
plea barganing 346 
politică de clemenţă 539 
politică socială 174 
poziţia procesuală a procurorului 162 
predarea amânată obligatorie 42 
prelungirea dreptului de circulaţie 459 
prescripţie 495 
prestarea unei activităţi în folosul comunităţii 112, 150 
prestaţii în muncă sau servicii 673 
prevalenţa restituirii în natură 208 

prezumţia de exercitare a influenţei dominante 514 
prezumţia de inexactitate a anunţului publicitar 391 
prezumţie de comercialitate 257 
prezumţie de nevinovăţie 211, 593 

prima zi de înfăţişare 394 
primatul legislaţiei naţionale 556 
principiul aflării adevărului 408 
principiul autonomiei locale, deconcentrării serviciilor publice şi descentralizării 581 
principiul bicameralismului 108, 410 
principiul celerităţii soluţionării litigiilor 624 

principiul contradictorialităţii 692 
principiul disponibilităţii 195 

principiul dreptului la apărare 82 
principiul dublei incriminări 590 
principiul egalităţii armelor 517, 693 
principiul ireductibilităţii daunelor moratorii stabilite prin clauză penală 598 
principiul libertăţii de alegere 617 
principiul libertăţii de circulaţie a societăţilor comerciale 558 
principiul liceităţii 200 

principiul nediscriminării 716  
principiul neretroactivităţii legii 571 
principiul oportunităţii urmăririi penale 345 
principiul proporţionalităţii 34, 216, 645 

principiul publicităţii imobiliare 394 
principiul publicităţii şedinţei de judecată 458, 460 
principiul recunoaşterii reciproce 588, 716 
principiul reparaţiei integrale a prejudiciului 598 
principiul reprezentării 456 
principiul securităţii raporturilor juridice 444, 625 
principiul separaţiei funcţiilor judiciare 522 
principiul specialităţii 234, 591 



Index alfabetic al Revistei Curierul Judiciar pe 2009 

_________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Revista Curierul Judiciar � Index alfabetic 2009  www.curieruljudiciar.ro 

 13 

principiul unanimităţii 136 
principiul unicităţii formelor de organizare 618 
prioritatea dreptului comunitar 564 
privilegiul vânzătorului 27 
probaţiune 344 
probe biologice 408 
procedura arbitrajului 620 
procedura concilierii 619 
procedura de autosesizare 704 
procedura de cameră preliminară 346 
procedura de citare 395 
procedura de executare colectivă 672 
procedura de înregistrare în registrul comerţului 77 
procedura de lichidare 317 
procedura de nominalizare 439 
procedura executării silite 299 
procedura insolvenţei 13, 47, 258, 381, 385, 620, 671 
procedura intabulării dreptului real imobiliar 331 
procedura mandatului european de arestare 41 
procedura somaţiei de plată 619 
procedură administrativ-jurisdicţională 511 
procedură de legiferare 50, 108, 410 
procedură legislativă 290, 291 
procedură prealabilă 263 
proceduri ante sententium 347 
proceduri post sententium 347 
proceduri transfrontiere de insolvenţă 132 
proces echitabil 167, 625, 693 
proces-verbal de constatare 276 
procuror 343 
profit obţinut în mod neloial din renume 473 
program de vizitare 686 
Proiectul noului Cod de procedură civilă 24, 57 
promisiunea căsătoriei 629 
promulgarea legii 337 
proporţionalitate cardinală 284, 287 
proporţionalitate ordinală 285, 287 
proprietate privată 468 
proprietatea privată a statului 107 
propunerea de arestare preventivă 340, 520 
protecţia consumatorilor 201 

protecţia drepturilor fundamentale 526 
protecţia libertăţii 714 
protecţia mărcilor 566 
protecţia proprietăţii 228, 229, 533 

protejarea demnităţii umane 526 
publicitate comparativă 200, 387, 388, 473 

publicitate înşelătoare 387, 388 
publicitate neloială 387 
putere de lucru judecat 625 
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radiere din oficiu 618 
rang preferenţial 332 
raport de expertiză 563 
raport juridic fiscal 273 
Raportul Comisiei Prezidenţiale de analiză a regimului politic şi constituţional din România 212 

raţionalizarea cheltuielilor publice 658 
răspundere patrimonială pentru daune morale 442 
răspunderea asociaţilor 674 
răspunderea civilă a magistraţilor 143, 234 
răspunderea penală a persoanei juridice 647 
răspunderea penală a societăţii comerciale 195 

răspunderea statului pentru erori judiciare 145 
răspunderea statului pentru evicţiune 190 

reabilitare judecătorească 584 
reconstituirea dreptului de proprietate 468  
rectificare bugetară 255, 466 
recuperarea creanţelor 194 

recurs în anulare 190 
recurs în interpretarea legii 523 
recurs prealabil 719 
redobândirea cetăţeniei române 276 
reducţiune 501 
reeşalonarea plăţii 526 
reexaminarea legii 338 
refacerea actului de sesizare sau refacerea urmăririi penale 219 

referendum 47 
referendum consultativ 543, 712 
regimul executării pedepselor 290 
relaţii personale cu minorul 684 
remaniere guvernamentală 576 
reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului 209 

reorganizarea societăţii comerciale 47 
reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice 658 
repararea prejudiciilor nepatrimoniale 442 
reparaţie efectivă 466 
reprezentare în proces 593 
reprezentare proporţională 135 
republică semiprezidenţială 398 
repunerea pe rol 697 
respectarea angajamentelor internaţionale de către stat 531 
respingerea cererii de sesizare a curţii constituţionale 700 
restituire în natură 142 
restituirea în natură a imobilelor preluate abuziv 205 
restituirea sumelor de la bugetul de stat 273 
restrângerea dreptului la acţiune 615 

restrângerea exerciţiului unor drepturi 167, 225, 408 

restricţie privind libera prestare a serviciilor 654 
revizuire 102, 651 
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revizuirea contractelor de instanţele de judecată 447 
revocare 501 
revocarea administratorilor 438 
revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere 341 
rolul activ al instanţei 687, 689 
rolul activ al judecătorului 194 

ruperea logodnei 630, 631 

 

 

 
 

sancţiuni contravenţionale 256 
sechestru judiciar 227 

sentinţe arbitrale străine 231 

separaţia puterilor în stat 266 
servicii publice 575 
servitute 594 
sfidarea organelor judiciare 159 
siguranţă aeriană 295 
sisteme de administrare a societăţii pe acţiuni 255 
sisteme de reprezentare proporţională 16 
sisteme de vot pentru alegerea administratorilor societăţilor comerciale 15 
sisteme electorale de vot 15 
sistemul progresiv de executare a pedepselor 426 
societate cu răspundere limitată 18 
societate cu răspundere limitată cu asociat unic 78  
societate europeană 557 
societăţi codeţinute 514 
societăţi în nume colectiv 675 
societăţi radiate din registrul comerţului fără lichidare 497 
soluţionarea recursului declarat cu privire la latura civilă a cauzei 402 
somaţie de plată 681 
spaţiul economic european 680 
spor de pedeapsă 585 
sporuri salariale 523, 525 
stabilirea paternităţii 110 
stabilirea pedepsei 584 
stabilitatea raporturilor juridice 167 
stare de insolvenţă 615 
stocarea listingurilor 104 
subfinanţarea sistemului judecătoresc 528 
subrogaţie reală 387 
substituţie vulgară 502 
suspendare legală 639 

suspendarea condiţionată  a executării pedepsei 160 
suspendarea din funcţie a primarului 274 
suspendarea exercitării dreptului de a conduce autovehicule 149 
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T.V.A. 315 
tariful pedepselor 287 
taxe judiciare de timbru 382 ,392, 442, 479, 526 
tehnică legislativă 255, 291, 396 
teoria drepturilor câştigate 288 
teoria impreviziunii 76, 447 
termen de desemnare a lichidatorului 495 
termen rezonabil 167 
terminarea cercetării procesului 699 
terţi 454 
titlu executoriu 265, 526 
tragerea la răspundere penală 518 
transfer transfrontalier 557 
transferul sediului unei societăţi comerciale 555 
transgresiune necontrolată 285 
transport / anularea unui zbor 116 
transporturi aeriene 536 
Tratatul de la Singapore 566 

Tratatul privind Uniunea Europeană 719 
 

 

 
 

unicitatea, imparţialitatea şi egalitatea pentru toţi a justiţiei 210 

uniformizarea practicii judiciare 348 
universalitatea legii penale 407 
urmărire penală 343, 349 
uzucapiune 500 
 

 

 
 

vânzare la licitaţie a bunurilor sechestrate 382 
vârstă de pensionare 409 
vătămare corporală gravă 286 

viol 402 
violări ale legilor şi cutumelor de purtare a războiului 415 
vize 230 

vot cumulativ 17, 134, 437 
vot majoritar 15 
vot unic netransferabil 17 
vot unic transferabil 16, 17 


