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 העעת חוק מבקר המדינה(תיקון מם׳29), התשנ״ה-1995



 מתפרסמת בזה הצעת תוק מטעפ הועדה לענייני ביקורת המדינה מול הכנסת:

 העעת חדק מבקר המדינה (תיקון מס׳ 29), התשנ״ה-995ו*

(להלן - החוק  שינוי מועדים 1. האמור בסעיף 16 לחוק מבקר המדינה, התשי״ח-1958 [נוסח משולב]

 העיקרי), יסומן(א), ובו -

 (ו) במקום המלים ״תוך שנים עשר שבועות מהיום שבו קיבל את הדין וחשבון־,

 יבוא ״תוך עשרה עד שנים עשר שבועות מהיום שבו קיבל את הדין וחשבון, בפי

 שיקבע מבקר המדינה, בהתייעצות עם הועדה״.

 (2) אחרי סעיף קטן(א) יבוא:

 ״(ב) החלטת מבקר המדינה לפי סעיף קטן(א) תימסר לועדה ולשר הכלכלה

 והתכנון לא יאוחר מיום 15 בפברואר בכל שנה.״

 2. בסעיף דו לחוק העיקרי, במקום ״תוך שנים עשר השבועות האמורים בסעיף 16״ יבוא

 •׳תוך התקופה שנקבעה לפי סעיף 16״.

 3• על אף האמור בסעיף 16(ב) לחוק העיקרי, בנוסחו בחוק זה, בשנת 1995 תימסר החלטת

 מבקר המדינה לא יאוחר מיום כ׳׳ט באדר א׳ התשנ״ה (1 במרס 1995).

2 - בטל. (קיצור מועדים), התשנ״ד-1994  4. חוק מבקר המדינה (הוראת שעה)

ח מועדים מ א ת  ה

ה ע ת ש א ר ו  ה

 ביטול חוק
 מבקר המדינה
 (הוראת שעד.)

 לקראת הנחתו של הדוח על שולחן הכנסת ופרסומו
 ברבים.

 התיקון חוקק כהוראת שעה בדי לבחון את יישומו;
 מתברר שלעתים כשבים מעוברות, יסתיימו עשרת
 השבועות בשבוע שבו חל יום השואה והגבורה•, כמו כן,
 בשבוע שלפני כן חל חג הפסח ובשבוע שלאחר מבן יום
 העצמאות. נדרשת איפוא, גמישות מסויימת בקביעת
 המועד להנחת הרוח על שולחן הכנסת. התיקון המוצע
 באן מעניק למבקר המדינה, בהתייעצות עם הועדה,

 גמישות זו.

י ר ב  ד

 בשנת 1994 חוקק חוק מבקר המדינה (הוראת שעה)
 (קיצור מועדים), שתכליתו לקצר את פרק הזמן שבין
 סיום הביקורת לבין מועד הנחת הדוח השנתי של מבקר
 המדינה על שולחן הכנסת, משנים עשר לעשרה

 שבועוח.

 פרק זמן זה, שלאחר סיום עבודת הביקורת והדוח
 והמצאתו לשר הכלכלה והתכנון וליושב ראש הועדה
 לענייני ביקורת המדינה של הכנסת (להלן - הועדה),
 נועד לאפשר לועדה לדון בנושאי החסיון לפי סעיף 7ז
 לחוק מבקר המדינה, התשי״ח-958ז [נוסח משולב],

 י ס׳ח חתשייח, עמ־ 92; התשנ״ר, עמ׳ 260.

ח התשנ׳׳ד, עמ׳ 62. ־  ; ם

 378 הצעות חוק 2378, כ־ז באדר א׳ התשניה, 27.2.1995
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