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H O T Ă R Â R E A nr. 1-4/2020 

cu privire la cererea procurorului Sergiu Russu privind cumulul funcției de 

procuror cu activitatea didactică  

 

 23 ianuarie 2020                                                                               municipiul Chişinău 

 

Examinând cererea procurorului Sergiu Russu referitoare la cumulul funcției de 

procuror cu activitatea didactică, audiind informația prezentată de către domnul Andrei 

Roșca, Consiliul Superior al Procurorilor –  

 

C O N S T A T Ă: 

 

Pe rolul Consiliului Superior al Procurorilor se află, pentru examinare, cererea 

depusă de către domnul Sergiu Russu, procuror-șef al Secției combaterea traficului de 

ființe umane din cadrul Direcției urmărire penală și criminalistică a Procuraturii 

Generale, prin care s-a solicitat exprimarea acordului referitor la cumulul funcției de 

procuror cu activitatea didactică din cadrul proiectului „Strengthening the National 

Referral Mechanism for the victims of human trafficking in the Republic of Belarus” 

(traducere neoficială: „Consolidarea Mecanismului Național de Referire pentru 

victimele traficului de ființe umane în Republica Belarus”). 

Pentru motivarea cererii depuse, procurorul vizat a notat că, în contextul 

activităților proiectului, contribuția lui a fost co-optată pentru participarea în calitate de 

expert internațional (formator) la instruirile pe subiectul „Exploatarea sexuală a copiilor 

cu utilizarea tehnologiilor on-line”.  

Potrivit informației puse la dispoziția Consiliului Superior al Procurorilor, 

proiectul de referință este implementat de USAID (United States Agency International 

Development) în cooperare cu Organizația Internațională a Migrației din Republica 

Belarus și Ministerul Afacerilor Interne a Republicii Belarus, preconizându-se 

desfășurarea instruirilor pentru datele de 10-14 februarie 2020 și 24-28 februarie 2020. 

Analizând circumstanțele de fapt și de drept relevante, Consiliul Superior al 

Procurorilor expune raționamentele care se circumscriu examinării cererii de referință. 

Astfel, după cum rezultă din coordonatele proiectului, necesitatea desfășurării unor 

asemenea instruiri a fost dictată de impactul de eficiență generat de transmiterea bunelor 

practici de profilaxie și investigație, dată fiind prezența fenomenului de exploatare 

sexuală a copiilor on-line și angajamentele internaționale de specialitate asumate de 

Republica Belarus, iar specializarea procurorului Sergiu Russu este o valență definitorie 

pentru traingurile în speță. 

Obiectivul general stabilit pentru activitățile preconizate constă în contribuirea la 

sporirea capacităților membrilor grupurilor interinstituționale în combaterea fenomenului  

exploatării sexuale și abuzului sexual al copiilor cu utilizarea tehnologiilor 

informaționale și de comunicare și se va facilita schimbul de experiență și bune practici 

în domeniul dat. 

Totodată, potrivit demersului participarea la eveniment va reprezenta plus-valoare 

pentru elaborarea „Compendiului de norme juridice internaționale și naționale 
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corespunzătoare în domeniul exploatării sexuale și abuzului sexual al copiilor cu 

utilizarea tehnologiilor informaționale și de comunicare”, instrument prevăzut în 

Obiectivul 6 din Planul de acțiuni pentru implementarea Strategiei securității 

informaționale a Republicii Moldova pentru anii 2019-2024, aprobat prin Ordinul 

Procurorului General nr.12/28 din 01.03.2019. 

Pe aceasta linie de argumente, Consiliul Superior al Procurorilor notează 

importanța conjugării eforturilor la nivel regional și internațional de combatere a 

fenomenului de pornografie infantilă pe Internet, precum și investigare eficientă a 

infracțiunilor de abuz sexual al copiilor, ce reprezintă îngrijorări serioase pentru 

autoritățile naționale și internaționale, inclusiv pentru instituția Procuraturii, în contextul 

realizării obiectivului general de protecție a copiilor față de orice formă de abuz. 

Vom reține că activitatea ce urmează a fi desfășurată de către procurorul Sergiu 

Russu în cadrul acestui proiect, reprezintă un element al implementării politicii naționale 

și internaționale a statului în materie penală, investigațiile pe asemenea cazuri fiind parte 

componentă a domeniului de competență a Procuraturii. 

Consiliul Superior al Procurorilor notează că instruirile pe care urmează să le 

susțină procurorul Sergiu Russu în calitate de expert internațional și activitatea de 

elaborare a compendium-ului se circumscriu conceptului de activitate didactică, în 

măsura în care aceste instrumente vor contribui la ridicarea nivelului de calificare și 

acumularea experienței profesionale pentru actorii din sistemul de drept.   

În egală măsură, existența unor asemenea lucrări metodologice, linii directorii, 

asociate cu instruirile profesionale, diseminarea bunelor practici internaționale sunt apte 

să susțină și să consolideze rolul pro-activ al procurorilor în efectuarea acestor anchete 

procesuale. 

Totodată, experiența profesională, nivelul înalt de calificare ale procurorului vizat 

reprezintă garanții esențiale pentru ca, în procesul desfășurării instruirilor și elaborării 

Compendiului de norme juridice internaționale și naționale corespunzătoare în domeniul 

exploatării sexuale și abuzului sexual al copiilor cu utilizarea tehnologiilor 

informaționale și de comunicare, să fie asigurată sensibilizarea comunității naționale și 

internaționale în vederea alinierii la standardele și bunele practici internaționale din 

domeniul protecției drepturilor copiilor. 

Consiliul Superior al Procurorilor menționează că participarea procurorilor la 

asemenea activități este valoroasă, atât din perspectivă teoretică, cât și practică, se 

raportează la statutul de procuror, fiind și un exercițiu de consolidare a prestigiului 

profesiei și imaginii Procuraturii Republicii Moldova. 

În accepțiune îngustă, beneficiari ai acestor activități vor fi profesioniștii care au în 

competență identificarea, reintegrarea și reabilitarea victimelor minore în exploatarea 

sexuală cu utilizarea tehnologiilor, investigațiile pe aceste cazuri, pe când, în sens larg, 

valorificarea bunelor practici internaționale poate fi calificată ca fiind în interesul 

îmbunătățirii actului de justiție. 

Având în vedere raționamentele expuse, Consiliul Superior al Procurorilor 

concluzionează asupra întrunirii tuturor condițiilor necesare, astfel încât să fie admisă 

cererea procurorului Sergiu Russu privind cumulul funcției de procuror cu activitatea 

didactică desfășurată în cadrul proiectului implementat de USAID (United States Agency 
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International Development) în cooperare cu Organizația Internațională a Migrației din 

Republica Belarus și Ministerul Afacerilor Interne a Republicii Belarus „Consolidarea 

Mecanismului Național de Referire pentru victimele traficului de ființe umane în 

Republica Belarus”, conform tematicii și orarului stabilit de program. 

În temeiul argumentelor invocate, în conformitate cu prevederile art.56 alin.(2) din 

Codul muncii, coroborate cu art.14 alin.(2), art.70 alin.(1) lit.n), art.77 alin.(6) și (7), din 

Legea nr.3/2016 cu privire la Procuratură, precum și în virtutea Regulilor privind 

cumulul funcției de procuror cu activitățile didactice și științifice, aprobate prin Hotărârea 

Consiliului Superior al Procurorilor nr.12-168/18 din 12.12.2018, Consiliul Superior al 

Procurorilor –  

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

1. A aviza pozitiv cererea depusă de Sergiu Russu, procuror-șef al Secției 

combaterea traficului de ființe umane din cadrul Direcției urmărire penală și 

criminalistică a Procuraturii Generale, privind cumulul funcției de procuror cu activitatea 

didactică, realizată în cadrul proiectului implementat de de USAID (United States 

Agency International Development) în cooperare cu Organizația Internațională a 

Migrației din Republica Belarus și Ministerul Afacerilor Interne a Republicii Belarus 

„Consolidarea Mecanismului Național de Referire pentru victimele traficului de ființe 

umane în Republica Belarus”, conform tematicii și orarului stabilit de program. 

2. A transmite prezenta hotărâre Procurorului General pentru evidența 

procedurilor administrative de referință. 

3. Hotărârea se publică pe pagina web oficială a Consiliului Superior al 

Procurorilor, www.csp.md, directoriul Hotărâri. 

4. Hotărârea Consiliului Superior al Procurorilor poate fi contestată în temeiul 

art.191 din Codul administrativ. 

 

Membrii Consiliului Superior al Procurorilor: 

 

№ Prenume și Nume   Semnătura 

1.  Alexandr STOIANOGLO  semnat 

2.  Fadei NAGACEVSCHI  absent 

3.  Emanoil PLOȘNIȚA absent 

4.  Mihail COTOROBAI absent 

5.  Vasile STOINOV  semnat 

6.  Adrian BORDIANU  semnat 
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7.  Inga FURTUNĂ semnat 

8.  Andrei ROȘCA semnat 

9.  Constantin ȘUȘU  semnat 

10.  Lilia MĂRGINEANU  semnat 

11.  Ion GUCEAC  semnat 

12.  Dumitru PULBERE  semnat 

13.  Lilia POTÎNG semnat 

 

 

Președinte al Consiliului  

Superior al Procurorilor                           semnat                            Angela MOTUZOC 
 

 

 

 
 

 


