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Art. 1. Abrogă alin. (8) teza întâi al art. 1 din Ordinul nr. 6/13.05.2020 al Preşedintelui 

Judecătoriei Râmnicu Sărat, privind transmiterea listelor de şedinţă către specialiştii IT, 

acestea urmând a fi preluate din aplicaţia ECRIS. 

Art. 2 Accesul deţinuţilor în incinta Judecătoriei Râmnicu Sărat în vederea studierii 

dosarelor se va face în baza dispoziţiei preşedintelui de complet care stabileşte data şi 

intervalul orar pentru studiu. 

 Accesul deţinuţilor pentru studiu dosare, în zilele de marţi şi joi, în intervalul orar 

09,00 – 10,00, se va face prin intrarea în instanţă pe uşa de acces principală destinată 

publicului, în situaţia în care accesul prin intrarea pentru deţinuţi nu este posibil, având în 

vedere că în sala nr. 1 este programată şedinţă de judecată. 

Locul de studiu al dosarelor de către deţinuţi se va organiza în sala de şedinţă nr. 2, 

respectiv la arhivă în funcţie de disponibilitate. 

În momentul prezentării unei părţi care se află în stare de deţinere pentru studiu dosare 

aceasta va fi supravegheată de către însoţitori, jandarmi şi personalul responsabil de la arhivă. 

Culoarul de acces către sala de şedinţă şi arhivă se va asigura de către jandarmi care 

vor lua măsuri pentru păstrarea distanţei de siguranţă faţă de personalul instanţei şi public. 

 În situaţia în care preşedintele completului de judecată încuviinţează cereri de studiu 

pentru deţinuţi în afara zilelor şi intervalului orar prevăzute în Ordinul nr. 6/13.05.2020, va 

dispune cu privire la data, ora şi modul de acces, supraveghere al deţinuţilor, cu respectarea 

măsurilor dispuse de preşedintele instanţei în vederea protejării sănătăţii personalului şi a 

securităţii la locul de muncă. 

Accesul deţinuţilor în sala de şedinţă nr. 2 (sala mică), în situaţia în care în sala de 

şedinţă nr. 1 (sala mare) este ocupată, se va face prin intrarea în instanţă pe uşa de acces 

principală destinată publicului. 

Personalul de supraveghere va monitoriza deţinuţii prin observarea stării fizico-psihice 

şi informarea factorilor de răspundere cu privire la posibila deteriorare a stării de sănătate ori 

iminenţa producerii de evenimente negative. 

Art. 3 Prezentul ordin intră în vigoare la data de 10 iunie 2020. Orice dispoziţii 

contrare emise anterior îşi încetează aplicabilitatea la data intrării în vigoare a prezentului 

ordin. 
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