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EL SR. PRESIDENT: 

Comen<;a la sessió. La Mesa de la Cambra, escol
tada la Junta de Portaveus, en sessió celebrada día 
22 de febrer proppassat, atesa la Proposició de Llei 
de Modificació de l'apartat 2 de l'article 62 del Regla
ment Provisional d'aquesta Cambra i ates el que esta
bleix l'article 132 del propi Reglament, proposam o 
proposa que el PIe acordi que la Proposició de Llei de 
Modificació sigui tramitada directament pel procedi
ment de lectura única, d'acord amb e¡ que diu l'arti
ele 132. Srs. i Sres. Diputats, tenen vostes inconvenient 
que es tramiti pel procediment de lectura única? Pres
ten el seu assentiment? Sra. Secretaria, vol procedir 
a la lectura de la Proposició de Llei? 

LA SRA. ENSEÑAT ENSEÑAT: 
; Proposició de Llei. Artiele únic.-L'apartat núme

rO 2 de l'artiele 62 del Reglament Provisional del Par
~ament, aprovat per acord plenari de día 29 de juny 
del 1983, quedara redactat amb el text següent: 

2n. Quan es debatin propostes, dictamens, infor
mes o conc1usions elaborats en el si de la Comissió 
de l'Estatut deIs Diputats. Quan se'n debatin de for
mulats per les Comissions d'Investigació, llevat, en 
aquest darrer cas, que per acord de la Mesa, acceptat 
per la Junta de Portaveus s'acordas que el PIe en fos 
público 

EL SR. PRESIDENT: 
De conformitat amb el que estableix el paragraf 

2, -s'obri -tom -d'intervencions. -Volen -fixar -vostes -la 
seva posició? Es proposa que qucdi sotmes a vota ció 
aquesta Proposició de Llei de Modificació de l'apartat 
2 de l'artic1e 62. Per tant, les Sres. i Srs. Diputats que 
votin a favor, es volen posar dret, per favor? Queda 
aprovat per unanimitat. Aquest PIe queda conelos. 
Avui horabaixa els record que a les cinc de l'horabaixa 
es fara l'altre PIe Extraordinari que tenim convocat. 
Eon dia. 


