
Ed. 323. Frumvarp ti! laga
um samkoniudag reglulegs Alfiingis 1943.

(Lagt fyr ir  Alþingi á 61. löggjafarþingi, 1943.)

1. gr.
Reglulegt Alþingi ársins 1943 skal koma sanian 1. dag októbermánaðar, liafi 

ríkisstjóri ekki tiltekið annan samkoniudag fyrr  á árinu.

2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

A t h u g a s e m d i r v i ð 1 a g a f r u m v a r p þ e 11 a :
Sainkvæint 1. mgr. 31. gr. s t jó rnarsk rá r innar  skal reglulegt Alþingi koma sainan 

15. febrúar ár hvert eða næsta virkan dag, ef helgidagur er, enda hafi ekki annar 
samkoniudagur fvrr  á ár inu  verið ákveðinn. En jiessu ákvæði má samkvæmt 2. mgr. 
sömu greinar breyta með löguni. Nú situr aukaþing að störfum og verður því ekki 
lokið fyrr  en það hefur samþykkt fjárlög fyr ir  1943, en það getur ekki orðið miklu 
fyrir  miðhik þessa mánaðar. Ef því vrði slitið þá þegar, hlytu störf þess að nokkru 
að verða að engu, þótt nýtt, reglulegt Alþingi kæmi saman 15. febrúar. E járlagafrum- 
varp skal samkvæmt 37. gr. s t jó rnarsk rá r innar  leggja fyrir  hvert reglulegt Alþingi 
þegar er það er saman komið. Þessu ákvæði s t jó rnarsk rá r innar  er ráðuneytinu 
ómögulegt að fullnægja nú, með þvi að það hefur engan kost átt á samningu fjár- 
Iagafrumvarps þann stutta tíma, sem liðinn er frá skipun jiess. Auk j>ess sýnist ógern- 
ingur að ganga frá fjárlagafrum varpi l'yrir árið 1944 og samjivkkja jiað á fy rra  hluta 
jiessa árs vegna óvissu jieirrar liinnar niiklu, sem um ríkishúskap og atvinnuvegi 
ríkir nú. Virðist því heppilegra að fresta samkomu hins reglulega Alþingis 1943 til 
1. október næst komandi, svo að kostur verði á imdirhúningi f járlagafrum varps fvrir 
1944, og væntanlega verður, eftir jivi sem Iengra líður á þetta ár. hægra að ætlast á 
um tek ju r  og gjöld rikisins 1944 en nii niundi vera. Hins vegar gæti jiá aukaþing það, 
er nú situr, starfað áfram  eftir 15. fehrúar óslitið að þeim inálum, sem þörf verður 
að afgreiða, og lokið jieim á had'ilegum fresti.


