
 

JUDECATORIA MARGHITA 

Cabinetul  Președintelui 

 

 

D E C I Z I A nr. 3  

din data de 04 mai 2020 

 

Având în vedere Hotărârea nr. 13 din data de 04.05.2020 a Colegiului de Conducere din 

cadrul Curţii de Apel Oradea, în baza art.7 alin.7 din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor 

judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea nr. 1375 din 17.12.2015 a Consiliului Superior al Magistraturii;  

Preşedintele Judecătoriei Marghita emite următoarea 

DECIZIE: 

1.  Pe durata stării de urgenţă vor fi judecate doar cauzele cuprinse în Anexa la Hotărârea 

nr. 13/04.05.2020 a Colegiului de conducere din cadrul Curţii de Apel Oradea, hotărâre postată pe 

pagina de intranet a instanţei la interfaţa „acasă”.  

Listele cu cauzele care se vor judeca vor fi afişate pe portalul instanţei. 

În perioada menționată vor avea acces în sediul instanței doar persoanele implicate în 

cauzele care se judecă cu caracter excepțional. 

 Pe parcursul şedinţelor de judecată, accesul persoanelor implicate în cauzele care se judecă 

cu caracter excepțional în sălile de şedinţă este permis numai la ora anterior stabilită pentru strigarea 

cauzei. 

 Jandarmii au obligația de a întreba fiecare persoană care solicită accesul în clădirea 

instanţei în vederea participării la şedinţa de judecată dacă se află în una din următoarele 

situaţii:  
     a) are simptome specifice infecției respiratorii sau stare generală alterată;  

           b) a călătorit în una sau mai multe din zonele geografice de risc ale infecţiei cu coronavirus, 

în ultimele 14 zile anterior prezentării la instanţă; 

c) a intrat în contact, în ultimele 14 zile anterior prezentării la instanţă, cu o persoană sau cu 

persoane care au fost diagnosticate sau prezintă suspiciuni de infectare cu virusul COVID-19 sau se 

află ori s-au aflat în carantină/izolare/autoizolare. 

 În acest sens, fiecare persoană va completa o declarație pe proprie răspundere. În cazul 

în care răspunsul este afirmativ la minimum una dintre întrebări, jandarmul nu va permite 

accesul în instanţă.  

Art. 2. Prezenta decizie se comunică personalului instanţei, compartimentelor Judecătoriei 

Marghita spre conformare şi se publică pe portalul instanţei. 

PREŞEDINTE DELEGAT, 

Judecător BOZGA MARIAN 
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