OUG nr 101.216 din 25 noiembrie 2016

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri obligatorii pentru mult mai buna
organizare și desfășurare a alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților în 2016

Având în vedere că pe 11 decembrie sunt alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor, că pe 10 decembrie este
Ziua Internațională a Drepturilor Omului, iar 72% dintre români recunosc că nu-și cunosc drepturile;
Ținând cont că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie o situaţie de urgenţă şi extraordinară, a
cărei reglementare nu poate fi amânată, că așa ne-a cerut și domnul Soros;
În temeiul art. 1115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, Consiliul extraordinar al APADOR-CH
adoptă prezenta ordonanță de urgență:
Art.1
(1) Se instituie obligativitatea absolvirii unui curs de drepturi civile și bună dispoziție pentru toți cetățenii
români cu drept de vot.
(2) Asociația Pentru Apărarea Drepturilor Omului în România – Comitetul Helsinki (APADOR-CH) este
împuternicită să organizeze în data de 10 decembrie 2016,
pe înserat, cursul de urgență prevăzut la alin. 1 și să
elibereze, la greu, certificate de absolvire.
Art.2
(1) Cetățeanul X se va prezenta la data de 10 decembrie
2016, ora 17.30, la Therapy, unde va participa, obligatoriu,
la cursul intensiv de drepturi civile și bună dispoziție
organizat de APADOR-CH.
(2) Programa completă a cursului este detaliată în anexa care
face parte integrantă din ordonanța de urgență.
(3) În termen de 10 zile de la emiterea prezentei ordonanțe de
urgență, cetățeanul X va contacta APADOR-CH (de exemplu
printr-un mesaj cu textul „Partikip”), pentru a confirma participarea la cursul intensiv, altfel va fi decăzut
din dreptul la ștampilă.

PRIM-MINISTRU
Se știe el!
Contrasemnează (semnează contra):

Maria Nicoleta Andreescu
Director executiv APADOR-CH
Notă de fundamentare
Îndrăznește să crezi în drepturile tale, ca să ai cu ce vota la alegerile astea!

Anexa
Programa cursului de drepturi civile și bună dispoziție organizat de APADOR-CH la data
de 10 decembrie 2016
La Therapy Cafe, strada Sfinții Voievozi, pe înserat

Ora 17.30 – Sosirea participanților la cursuri, înmânarea suportului de curs, lichid
și/sau solid, după preferință
Ora 18.00 – Strigarea catalogului drepturilor civile – profesoară Lorena Lupu
Ora 19.00 – Studiu colectiv și pe echipe
Ora 20.00 – Anunțarea premianților și corijenților la drepturile omului, 2016
Ora 21.00 – Înmânarea certificatelor de absolvire a cursului

Culegeri de probleme și lecturi suplimentare ce pot fi procurate la fața locului, cu banii la salariu:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

O schiță în creion a lui Muki, motanul drepturilor omului, autor Corina Lecca
O vizită la penitenciarul Jilava *
Obiecte artizanale surprinzătoare confecționate de deținuți
Un voucher la Frau Miau
O noapte la adăpostul oamenilor străzii Carusel
Un stick de criptare+cursul aferent de la ApTI
Un curs de management al timpului cu Roxana Braga
Alte opere ale unor autori celebri

*Ofertă supusă unor termene și condiții
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