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 _3در ماده  7موضوع اصالح فرازهاي اول و دوم ماده( )13قانون موضوع مااده()7

ماده  7موضوع

اصالح ماده  ،13فراز در ماده ( ،)7فراز دوم مااده ( )13قاانون ،ماده  ،13فاراز دوم دو بخا
اول نن در

دوم اين ماده ،مغاير بهشرح زير اصالح شد:

دارد اشكال بخا

اصل  31قانون اساسي

خصوص تأيياد اعتبارناماه از

شناخته شد.

اين جهت كه اعتبارنامههاا باه

بهشرح زير اصالح شد:
ماده_13

براي تصميمگيري مجلس در دستور كاار

تصويب مجلاس نماي رساد
كماكان به قاو خاود بااقي قرار گيرد.

نماينادگان

است .همچنين باا توجاه باه
اصالح به عمل نمده در بخ
دوم نن كااه ماايتوانااد در
تا گزارش رسيدگي به اعتبارنامه را جهت
تصميمگيري به مجلس ارائه كند

استظهار از فراز اول ماده مبني
مجلس مؤثر باشد فراز اول نيز
است.

ماده31

ميشود

بر عدم تصويب اعتبارنامهها در
مغاير اصل  31قانون اساساي

_1

براي تصميمگياري

خواهد شد تا پس از رسيدگي و ارائه گازارش،
براي تصميمگيري مجلس در دستور كار قرار گيرد.

صدر ماده  31متن مااده ( )13قاانون موضاوع مااده ( _2 )31در صدر ماده  31موضوع متن ماده( )13قانون موضوع ماده( )31باهشارح زيار

موضوع اصالح ماده بهشرح زير اصالح شد:

اصالح مااده  ،13علايرغام اصالح شد:

 13و تبصره  2اين

اصالح به عمل نمده با عنايت

ماده ،مغاير اصل 31

به اينكه ظاهر عبار نن است

قانون اساسي شناخته

كااه رئاايس مجلااس باادون

شد.

رأيگيري اعالم نظر مينماياد دستور كاار قارار مايگيارد و
ايراد سابق اين شورا كماكاان
به قو خود باقي است.

ماده_13

گزارش نن براي تصميمگيري مجلاس در

،

تبصره ( )2ماده ( )13موضوع ماده ()31
حذف شد.
ماده13

 _6ماده  13موضوع ماده
 332مكرر ،2از اين جهت
كه مشخص نيست نسبت به
گزارش

كميسيون

در

صورتيكه مواد متعددي
مطرح

باشد

 _1در ماده  13موضوع مااده

بصور

انحاللي رأيگيري ميشود يك تبصره بهشرح زيار باه مااده ( 332 )332مكرر  ،2از اين حيث كه تبصره الحاقي به ماده( )332مكارر( )2باهشارح زيار
يا به نحو مجموعي ،ابهام مكرر ( )2الحاقي اضافه شد:

دارد ،پس از رفع ابهام

اظهارنظر خواهد شد.

«يااك ماااده» شااامل مااوارد اصالح شد:

تبصره_ درصورتيكه گزارش كميسيون متعددي باشد ابهام دارد ،پاس
بي

تبصره_

داراي ماوارد

از يك ماده داشته باشد ،براي هريك از رفع ابهام اظهارنظر خواهاد (موضوعا ) متعدد باشد ،براي هر يك از ماوارد باه

از مواد به تفكيك رأيگيري بهعمل شد.
مينيد.

تفكيك رأيگيري ميشود.

