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مصوبات جلسه عمومی مورخ  9821/6/82کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی
کمیسیُن مستقل وظاست تشتطثیق قاوُن اساسی سَص یکطىثً مُسخ  1389/6/28تهً سیاسهم مرتهش
پٌُاوذ گلشحمه" قاضی" َحضُستمامی اعضا تطکیل جلسً داد .دسایه جلسً مُضُعات ریل مهُسد ترهث
َتشسسی قشاسگشفم َتً ضشحی کً دسایه گضاسش می آیذ دسمُسد آن ٌا تصمیم مقتضی اتخار گشدیذ:
 – 1تشسسی جایگاي کمیسیُن دسمسایل عمذي کطُس تا تُجً تً َظایف آن؛
دسا یه مُسد مقشسضذ کً اَالً طشصالعمل وظاست تُسط دپاستمىم ٌای مشتُطً تىظیم َتهشای تشسسهی
َتصُیة تً جلسً عمُمی کمیسیُن اسایً گشدد َثاویاً اوتخاتات َلسی جشگً َقاوُن اوتخاتات دس چاسچُب
اصُل قاوُن اساسی اصسُی کمیسیُن تً دقم مُسد اسصیاتی قشاسگیهشد  .اصهُل َچهاسچُب ایهه اسصیهاتی
تُسط دپاستمىم وظاست تشاجشائات ساصمان ٌا َاسگان ٌای دَلتی تاتاسیخ  1389/7/3تىظیم گشدیذي َتهً
جلسً تعذی کمیسیُن جٍم تشسسی َتصُیة اسایً گشدد .
 – 2مشَسی تشکاسٌای اوجا ضذي اصآغاص تاکىُن ؛
ضمه تشسسی کاسٌای اوجا ضذي تً مىظُس صرم َسشعم عمهل دس اجهشای َظهایف م مقشسضهذ کهً
اقذامات ریل تً اجشا گزاضتً ضُوذ:
الف – تشتیة پالن کاسی کمیسیُن تُسط مىطی؛
ب – تذَیه پشَژي ٌای آگاٌی عمُمی اص قاوُن اساسی َ اوکطاف قهُاویه دسچهاسچُب َظهایف دپاستمىهم
ٌای آگاٌی عامً اص قاوُن اساسی .
ج – تٍیً گضاسش اص کاسٌای اوجا ضذي اص آغاص تاکىُن تُسط مىطی کمیسیُن الی تاسیخ 1389/7/10
 – 3تذَیه پشَژي ٌای آگهاٌی عامهً اصقهاوُن اساسهی تُسهط دپاستمىهم اوکطهاف قهُاویه تها ٌمکهاسی سهایش
اعضا.
مقهههشس گشدیهههذ تُسهههط دپاستمىهههم آگهههاٌی عامهههً تاٌمکهههاسی سهههایش اعضهههاپشَژي آگهههاٌی عامهههً ضهههامل
سیمیىاسٌایی کً تاٌمکاسی َصاست معاسف َلُی خاسوُالی تشگضاس میگشدد م تٍیهً پیامهه ٌها تهشای وطهش
اص طشیق سیستم مخاتشات کطُس م کىفشاوس تجلیل اص سَص یا ٌفتً قاوُن اساسی َگىجاویذن آمهُصش قهاوُن
اساسی دس وصاب تعلیمی کطُس تاٌمکاسی َصاستخاوً ٌای ترصیالت عالی َمعاسف تٍیً َتعقیة گشدد .
 – 4قضایای اختالفی پیص آمذي میان قُای سً گاوً؛
دس مُسد قضایای اختالفی پیص آمذي میان قُای سً گاوً احکا قاوُن اساسی دپاستمىم ٌای تشسسهی
تىافض قُاویه تا قاوُن اساسی َتطشیح قاوُن اساسی مُظف ضهذوذ کهً دس ایهه صمیىهً ترقیهق الص سا اوجها
دٌىذ .
 – 5دس مُسد اوکطاف قهُاویه م دپاستمىهم اوکطهاف قهُاویه تشیاسهم مرتهش پٌُىهذَی عثهذالقادس عهذالتخُاي
مُظف گشدیذ تا دسصمیىً م مطالعات اَلیً َپالن کاسی خُدسا تشتیة دٌذ .
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