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Institutul de Studii pentru Ordine Publică
Activităţi desfăşurate în cadrul stagiului de pregătire

„Drepturile omului – infracțiuni motivate de ură” (DO - IMU)

În perioada 18.02-22.02.2019, la sediul Institutului de Studii pentru Ordine Publică, s-a
desfăşurat stagiul de pregătire „Drepturile omului – infracțiuni motivate de ură” (DO - IMU) organizat
de către Centrul pentru Promovarea Drepturilor Omului și Studii Postuniversitare al Colegiului
Naţional de Afaceri Interne, Inspectoratul General al Poliției Române, Institutul de Studii pentru
Ordine Publică şi Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, sub coordonarea directă a
Direcţiei Management Resurse Umane din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.
Stagiul de pregătire se adresează
personalului MAI (agenţi şi ofiţeri de poliţie)
care, prin natura atribuţiilor de serviciu, intră
în contact cu persoane aparţinând grupurilor
vulnerabile și au potențial de diseminare a
cunoștințelor și procedurilor privind abordarea
infracțiunilor determinate de ură.

În curricula acestor stagii de pregătire este cuprinsă tematica relevantă din domeniul
drepturilor omului, a infracțiunilor motivate de ură - antisemitism, rasism, precum și jurisprudență
CEDO. Activitățile sunt susținute de către cadre didactice şi specialiști din cadrul Academiei de
Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, Inspectoratului General al Poliției Române, instructori și formatori.
În cadrul stagiului de pregătire, din partea Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, au
susţinut activităţi didactice domnul comisar șef de poliție conf.univ.dr. Viorel VELIŞCU - şeful
Centrului pentru Promovarea Drepturilor Omului şi Studii Postuniversitare, împreună cu domnul
comisar șef de poliție lect.univ.dr. Cătălin ŢIGĂNOAIA.

Temele abordate de reprezentanţii Centrului au fost de interes şi în concordanţă cu
obiectivele şi scopul stagiului de pregătire şi au vizat Aspectele aplicate referitoare la respectarea
drepturilor fundamentale în activitatea agențiilor de aplicare a legii, respectiv Infracțiunile motivate
de ură şi Aspecte criminologice privind infracţiunile motivate de ură.
Considerăm că evenimentul s-a ridicat la cele
mai înalte standarde şi a fost un real succes,
reuşind să obţină aprecierea cursanţilor şi să
contribuie

semnificativ

la

pregătirea

participanților.

De asemenea cursanţilor le-a fost prezentată şi posibilitatea de extindere a ariei de cunoaştere
în acest domeniu, prin participarea la cursul postuniversitar „Drepturile omului în instituţiile de
ordine şi siguranţă publică”, organizat în cadrul Centrului pentru Promovarea Drepturilor Omului şi
Studii Postuniversitare, acest curs fiind orientat către aspectele de promovare cât mai largă a
drepturilor omului, de creare a unui cadru legal cât mai diversificat de colaborare internaţională în
acest domeniu, de realizare a unui sistem cât mai complex de apărare, pe diferite căi legale, a
drepturilor omului în variate situaţii şi de asigurare cât mai deplină a transpunerii în practică a
principiilor acestui domeniu.

