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        ORDIN  DE  SERVICIU nr.3  

               Emis la data de 16 aprilie 2020 
 
 

 Preşedintele delegat al Judecătoriei Marghita, judecător BOZGA MARIAN;  
 
 În baza art.13 alin.1 raportat la art. 7 alin.7 din Regulamentul de ordine interioară al 
instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii 
nr.1375 din 17 decembrie 2015; 
 Având în vedere necesitatea prevenirii răspândirii infecţiilor respiratorii cauzat de COVID-19, 
ţinând cont de evoluţia numărului îmbolnăvirilor şi deceselor cauzate de Covid 19; precum şi de 
recomandările Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă, constituit la nivelul Guvernului; 
 Având în vedere prevederile Decretului Preşedintelui României nr. 240/14.04.2020 privind 
prelungirea stării de urgenţă pe teritoriul României pentru o perioadă de 30 de zile; 
 În vederea asigurării sănătăţii şi securităţii în muncă a personalului şi pentru desfăşurarea în 
bune condiții a activității Judecătoriei Marghita; 
 Luând în considerare măsurile de primă urgenţă cu aplicabilitate directă instituite prin 
Decretul Preşedintelui României nr. 240/14.04.2020; 
 Având în vedere Ordinul de serviciu nr.10 din data de 15.04.2020 al preşedintelui Curţii de 
Apel Oradea; 
  
 Emite prezentul: 
 

ORDIN: 
 
 Art.1. Pe durata stării de urgenţă, continuă activitatea de redactare şi comunicare a hotărârilor 
judecătoreşti, de înregistrare a cererilor de chemare în judecată introduse pe durata stării de urgenţă, 
precum şi efectuarea oricăror alte activităţi, sub rezerva respectării regulilor de disciplină sanitară 
stabilite de autorităţile cu atribuţii în domeniu şi cu limitările instituite prin decretul Preşedintelui 
României nr.240/14.04.2020. 
 
 Art.2. În procesele de urgenţă deosebită, care se judecă pe durata stării de urgenţă, conform 
Hotărârii Colegiului de Conducere a Curţii de Apel Oradea nr. 10/27.03.2020, când este posibil, 
completul de judecată investit cu soluţionarea cauzei dispune măsurile necesare pentru desfăşurarea 
şedinţei de judecată prin video-conferinţă şi procedează la comunicarea actelor de procedură prin 
telefax, poştă electronică sau prin alte mijloace ce asigură transmiterea textului actului şi confirmarea 
primirii acestuia. 



 Ascultarea persoanelor private de libertate se va face prin video-conferinţă la locul de deţinere 
sau în spaţii corespunzătoare din punct de vedere sanitar, fără a fi necesar acordul persoanei private 
de libertate. 
 Completele de judecată din cadrul Judecătoriei Marghita investite cu soluţionarea unor cauze 
de urgenţă deosebită, care se soluționează pe durata stării de urgenţă, au posibilitatea să solicite 
instanței în a cărei circumscripție este situată localitatea în care se află părţile, reprezentanții pârților 
sau alţi participanți la proces, să asigure, dacă este posibil, echipamentele audio-video necesare 
participării acestora la şedinţele de judecată prin video-conferință şi să procedeze la identificarea 
persoanelor menţionate, cu respectarea tuturor dispozițiilor legale, printr-un judecător desemnat de 
preşedintele respectivei instanţe. 
 La solicitarea altor instanţe investite cu soluţionarea unei cauze dintre cele de urgenţă 
deosebită, care se soluţionează pe perioada stării de urgenţă, Judecătoria Marghita va asigura pentru 
părţile, reprezentanții părților sau alţi participanți la proces, care se află într-o localitate din 
circumscripţia sa, în măsura în care este posibil, echipamentele video-audio necesare participării 
acestora la şedinţele de judecată prin video-conferință şi va proceda la identificarea persoanelor 
menţionate, cu respectarea tuturor dispozițiilor legale, printr-un judecător ce va fi desemnat de 
preşedintele Judecătoriei Marghita, prin ordin de serviciu, în funcție de data ședinței de judecată şi de 
prezenţa în instanţă a judecătorilor, conform planificărilor întocmite la nivelul instanței. 
 În aplicarea dispoziţiilor referitoare la dispunerea măsurilor necesare pentru desfășurarea 
şedinţei de judecată prin video-conferință şi la identificarea persoanelor care participă la acestea nu se 
întocmesc încheierile de şedinţă specifice procedurii comisiei rogatorii. 
 Cererile de chemare în judecată, căile de atac, precum şi orice alte acte de procedură adresate 
instanţei, prin care legea prevede condiţia formei scrise şi care nu se depun direct în şedinţă, se 
transmit prin mijloace electronice. 
  
 Art.3. Dispoziţii finale. 
 Prezentul ordin de serviciu intră în vigoare la data emiterii şi este aplicabil până în data de 14 
mai 2020. 
 Ordinul se comunică în format electronic, pe adresele de e-mail, întregului personal al 
Judecătoriei Marghita. 
 Prezentul ordin de serviciu va fi publicat pe pagina de intranet a Judecătoriei Marghita şi se va 
transmite Curţii de Apel Oradea, Tribunalului Bihor, Baroului de Avocaţi Bihor şi Satu Mare, 
Penitenciarului Oradea şi Satu Mare. 
 
 

                        
                                                                Președinte delegat,   
                                                        Judecător BOZGA MARIAN  
 
 
 
 
 
 


