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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏؤԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ 
  

Ո Ր Ո Շ Ո Ւ Մ Ը

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏؤԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ 
 ՅՈԹԵՐՈՐԴ ԳؤՄԱՐՄԱՆ ԵՐՐՈՐԴ ՆՍՏԱՇՐՋԱՆԻ 

 2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 09-ԻՆ ԳؤՄԱՐՎՈՂ 
 ՀԵՐԹԱԿԱՆ ՆԻՍՏԵՐԻ ՕՐԱԿԱՐԳԻ ՄԱՍԻՆ

  

        Հայաստանի Հանրապետٳթյան Ազգային ժողովը ՈՐՈՇؤՄ Է.
 

        1. «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» սահմանադրական օրենքի 39-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին կետի համաձայն` Հայաստանի Հանրապետٳթյան

Ազգային ժողովի 2019 թվականի սեպտեմբերի 9-ին գٳմարվող նիստերի օրակարգٳմ ընդգրկել պարտադիր քննարկման ենթակա հետևյալ հարցերը.

Հարցի անվանٳմը Կոդը և հեղինակները

1. Հայաստանի Հանրապետٳթյան հարկային օրենսգրքٳմ լրացٳմ կատարելٳ մասին
 (երկրորդ ընթերցٳմ)

Խ-021-25.02.2019-ՏՀ-011/1
 Հեղինակ`«Բարգավաճ Հայաստան» խմբակցٳթյٳն

 

2. «Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» օրենքٳմ լրացٳմ կատարելٳ

մասին
 (երկրորդ ընթերցٳմ)

Պ-071-26.03.2019,29.05.2019-ՊԻ-011/1
 Հեղինակ` Սերգեյ Բագրատյան

 

3. Հայաստանի Հանրապետٳթյան աշխատանքային օրենսգրքٳմ լրացٳմ կատարելٳ

մասին
 (երկրորդ ընթերցٳմ)

Պ-085-03.04.2019,21.05.2019-ԱՍ-011/1
 Հեղինակ` Տիգրան Ուրիխանյան

 

4. «Հայաստանի Հանրապետٳթյան Ազգային ժողովի պատգամավորի գործٳնեٳթյան

երաշխիքների մասին» օրենքٳմ փոփոխٳթյٳն կատարելٳ մասին
 (երկրորդ ընթերցٳմ)

Պ-086-03.04.2019,29.05.2019-ՊԻ-011/1
 Հեղինակ` Սերգեյ Բագրատյան

 

5. «Երևան քաղաքٳմ տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի

Հանրապետٳթյան օրենքٳմ փոփոխٳթյٳններ կատարելٳ մասին
 (երկրորդ ընթերցٳմ)

Խ-089-04.04.2019,29.05.2019-ՏՏԳԲ-011/1
 Հեղինակ`«Լٳսավոր Հայաստան» խմբակցٳթյٳն

 

6. «Ֆիզիկական կٳլտٳրայի և սպորտի մասին» օրենքٳմ փոփոխٳթյٳններ և լրացٳմներ

կատարելٳ մասին
 (երկրորդ ընթերցٳմ)

Պ-098-10.04.2019-ԳԿ-011/1
 Հեղինակներ` Արտակ Մանٳկյան, Արսեն Ջٳլֆալակյան

 

7. ա) Հայաստանի Հանրապետٳթյան քաղաքացիական օրենսգրքٳմ փոփոխٳթյٳն

կատարելٳ մասին
 (երկրորդ ընթերցٳմ)

Խ-105-12.04.2019,27.05.2019-ՏՀ-011/1
 Հեղինակ`«Լٳսավոր Հայաստան» խմբակցٳթյٳն

 

բ) «Սահմանափակ պատասխանատվٳթյամբ ընկերٳթյٳնների մասին» Հայաստանի

Հանրապետٳթյան օրենքٳմ փոփոխٳթյٳն կատարելٳ մասին
 (երկրորդ ընթերցٳմ)

Խ-1051-12.04.2019-ՏՀ-011/1
 Հեղինակ`«Լٳսավոր Հայաստան» խմբակցٳթյٳն

 

8. «Ջրօգտագործողների ընկերٳթյٳնների և ջրօգտագործողների ընկերٳթյٳնների

միٳթյٳնների մասին» օրենքٳմ լրացٳմ կատարելٳ մասին
 (երկրորդ ընթերցٳմ)

Պ-097-09.04.2019,12.06.2019-ՏՏԳԲ-011/1
 Հեղինակ` Սերգեյ Բագրատյան

 

9. ա) «Աղբահանٳթյան և սանիտարական մաքրման մասին» օրենքٳմ փոփոխٳթյٳններ և

լրացٳմներ կատարելٳ մասին
 (երկրորդ ընթերցٳմ)

Պ-106-15.04.2019,14.06.2019-ՏՏԳԲ-011/1
 Հեղինակ` Գեւորգ Պապոյան

 

բ) Վարչական իրավախախտٳմների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետٳթյան

օրենսգրքٳմ փոփոխٳթյٳններ և լրացٳմներ կատարելٳ մասին
 (երկրորդ ընթերցٳմ)

Պ-1061-15.04.2019,14.06.2019-ՏՏԳԲ-011/1
 Հեղինակ` Գեւորգ Պապոյան

 

10. ա) «Հայաստանի Հանրապետٳթյٳնٳմ հաշմանդամների սոցիալական

պաշտպանٳթյան մասին» Հայաստանի Հանրապետٳթյան օրենքٳմ փոփոխٳթյٳններ

կատարելٳ մասին
 (երկրորդ ընթերցٳմ)

Խ-112-18.04.2019-ԱՍ-011/1
 Հեղինակ`«Լٳսավոր Հայաստան» խմբակցٳթյٳն

 

բ) «Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) եվ միջին մասնագիտական

կրթٳթյան մասին» Հայաստանի Հանրապետٳթյան օրենքٳմ լրացٳմ կատարելٳ
Խ-1121-18.04.2019-ԱՍ-011/0

 Հեղինակ`«Լٳսավոր Հայաստան» խմբակցٳթյٳն
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մասին
 (երկրորդ ընթերցٳմ)

գ) «Բարձրագٳյն եվ հետբٳհական մասնագիտական կրթٳթյան մասին» Հայաստանի

Հանրապետٳթյան օրենքٳմ լրացٳմներ կատարելٳ մասին
 (երկրորդ ընթերցٳմ)

Խ-1122-18.04.2019-ԱՍ-011/0
 Հեղինակ`«Լٳսավոր Հայաստան» խմբակցٳթյٳն

 

11. ա) «Ձերբակալված և կալանավորված անձանց պահելٳ մասին» Հայաստանի

Հանրապետٳթյան օրենքٳմ լրացٳմ կատարելٳ մասին
 (երկրորդ ընթերցٳմ)

Խ-113-18.04.2019,17.06.2019-ՊԻ-011/1
 Հեղինակ`«Լٳսավոր Հայաստան» խմբակցٳթյٳն

 

բ) Հայաստանի Հանրապետٳթյան քրեակատարողական օրենսգրքٳմ լրացٳմ

կատարելٳ մասին
 (երկրորդ ընթերցٳմ)

Խ-1131-18.04.2019,17.06.2019-ՊԻ-011/1
 Հեղինակ`«Լٳսավոր Հայաստան» խմբակցٳթյٳն

 

12. Հայաստանի Հանրապետٳթյան հարկային օրենսգրքٳմ փոփոխٳթյٳններ և

լրացٳմներ կատարելٳ մասին
 (երկրորդ ընթերցٳմ)

Պ-114-23.04.2019,17.06.2019-ՏՀ-011/1
 Հեղինակ` Արտակ Մանٳկյան

 

13. Հայաստանի Հանրապետٳթյան վարչական դատավարٳթյան օրենսգրքٳմ

փոփոխٳթյٳններ կատարելٳ մասին
 (երկրորդ ընթերցٳմ)

Խ-118-25.04.2019-ՊԻ-011/1
 Հեղինակ`«Լٳսավոր Հայաստան» խմբակցٳթյٳն

 

14. «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետٳթյան օրենքٳմ

փոփոխٳթյٳն և լրացٳմ կատարելٳ մասին
 (երկրորդ ընթերցٳմ)

Խ-127-02.05.2019,17.06.2019-ՏՏԳԲ-011/1
 Հեղինակ`«Լٳսավոր Հայաստան» խմբակցٳթյٳն

 

15. Հայաստանի Հանրապետٳթյան քրեական դատավարٳթյան օրենսգրքٳմ

փոփոխٳթյٳններ և լրացٳմ կատարելٳ մասին
 (երկրորդ ընթերցٳմ)

Խ-128-02.05.2019,17.06.2019-ՊԻ-011/1
 Հեղինակ`«Լٳսավոր Հայաստան» խմբակցٳթյٳն

 

16. ա) «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» սահմանադրական օրենքٳմ փոփոխٳթյٳններ և

լրացٳմներ կատարելٳ մասին
 (երկրորդ ընթերցٳմ)

Պ-133-08.05.2019,17.06.2019-ՊԻ-017/1
 Հեղինակ` Արարատ Միրզոյան

 

բ) «Տնտեսական մրցակցٳթյան պաշտպանٳթյան մասին» օրենքٳմ փոփոխٳթյٳններ և

լրացٳմներ կատարելٳ մասին
 (երկրորդ ընթերցٳմ)

Պ-1331-08.05.2019,17.06.2019-ՊԻ-011/1
 Հեղինակ` Արարատ Միրզոյան

 

գ) «Տնտեսական մրցակցٳթյան պաշտպանٳթյան մասին» Հայաստանի

Հանրապետٳթյան օրենքٳմ լրացٳմներ և փոփոխٳթյٳններ կատարելٳ մասին»

օրենքٳմ փոփոխٳթյٳններ և լրացٳմներ կատարելٳ մասին
 (երկրորդ ընթերցٳմ)

Պ-1332-08.05.2019,17.06.2019-ՊԻ-011/1
 Հեղինակ` Արարատ Միրզոյան

 

դ) «Հանրային ծառայٳթյٳնները կարգավորող մարմնի մասին» օրենքٳմ

փոփոխٳթյٳններ և լրացٳմներ կատարելٳ մասին
 (երկրորդ ընթերցٳմ)

Պ-1333-08.05.2019,17.06.2019-ՊԻ-011/1
 Հեղինակ` Արարատ Միրզոյան

 

ե) «Հանրային ծառայٳթյٳնները կարգավորող մարմնի մասին» Հայաստանի

Հանրապետٳթյան օրենքٳմ փոփոխٳթյٳններ և լրացٳմներ կատարելٳ մասին»

օրենքٳմ փոփոխٳթյٳններ և լրացٳմներ կատարելٳ մասին
 (երկրորդ ընթերցٳմ)

Պ-1334-08.05.2019,17.06.2019-ՊԻ-011/1
 Հեղինակ` Արարատ Միրզոյան

 

զ) «Կոռٳպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի մասին» օրենքٳմ փոփոխٳթյٳններ և

լրացٳմներ կատարելٳ մասին
 (երկրորդ ընթերցٳմ)

Պ-1335-08.05.2019-ՊԻ-011/1
 Հեղինակ` Արարատ Միրզոյան

 

է) «Հայաստանի Հանրապետٳթյան դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքٳմ

լրացٳմ կատարելٳ մասին
 (երկրորդ ընթերցٳմ)

Պ-1336-08.05.2019-ՊԻ-017/1
 Հեղինակ` Արարատ Միրզոյան

 

ը) «Պետական պաշտոններ և պետական ծառայٳթյան պաշտոններ զբաղեցնող անձանց

վարձատրٳթյան մասին» օրենքٳմ փոփոխٳթյٳններ և լրացٳմներ կատարելٳ մասին 
 (երկրորդ ընթերցٳմ)

Պ-1337-08.05.2019-ՊԻ-011/1
 Հեղինակ` Արարատ Միրզոյան

 

17. Կենտրոնական բանկի խորհրդի անդամի ընտրٳթյٳն
 

09.07.2019-
  

        2. «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» սահմանադրական օրենքի 39-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 2-րդ կետի համաձայն` Հայաստանի Հանրապետٳթյան

Ազգային ժողովի 2019 թվականի սեպտեմբերի 9-ին գٳմարվող նիստերի օրակարգٳմ ընդգրկել հետևյալ հարցերը.

Հարցի անվանٳմը Կոդը և հեղինակները

1. ա) Հայաստանի Հանրապետٳթյան քրեական օրենսգրքٳմ փոփոխٳթյٳն և լրացٳմներ Կ-037-06.03.2019,06.09.2019-ՊԻ-011/0

http://www.parliament.am/draftreading_docs7/Kh-112-1_DR2.pdf
http://www.parliament.am/draftreading_docs7/Kh-112-2_DR2.pdf
http://www.parliament.am/drafts.php?sel=showdraft&DraftID=10743&Reading=0
http://www.parliament.am/drafts.php?sel=showdraft&DraftID=10581&Reading=1
http://www.parliament.am/drafts.php?sel=showdraft&DraftID=10582&Reading=1
http://www.parliament.am/draftreading_docs7/P-114_LR_DR2.pdf
http://www.parliament.am/drafts.php?sel=showdraft&DraftID=10580&Reading=1
http://www.parliament.am/deputies.php?sel=details&ID=1327
http://www.parliament.am/draftreading_docs7/Kh-118_DR2.pdf
http://www.parliament.am/drafts.php?sel=showdraft&DraftID=10436&Reading=1
http://www.parliament.am/drafts.php?sel=showdraft&DraftID=10578&Reading=2&reading_draft=true
http://www.parliament.am/drafts.php?sel=showdraft&DraftID=10578&Reading=1
http://www.parliament.am/draftreading_docs7/KH-128-DR2.pdf
http://www.parliament.am/drafts.php?sel=showdraft&DraftID=10579&Reading=1
http://www.parliament.am/drafts.php?sel=showdraft&DraftID=10583&Reading=1
http://www.parliament.am/deputies.php?sel=details&ID=1380
http://www.parliament.am/drafts.php?sel=showdraft&DraftID=10584&Reading=1
http://www.parliament.am/deputies.php?sel=details&ID=1380
http://www.parliament.am/drafts.php?sel=showdraft&DraftID=10585&Reading=1
http://www.parliament.am/deputies.php?sel=details&ID=1380
http://www.parliament.am/drafts.php?sel=showdraft&DraftID=10586&Reading=1
http://www.parliament.am/deputies.php?sel=details&ID=1380
http://www.parliament.am/drafts.php?sel=showdraft&DraftID=10587&Reading=1
http://www.parliament.am/deputies.php?sel=details&ID=1380
http://www.parliament.am/drafts.php?sel=showdraft&DraftID=10588&Reading=1
http://www.parliament.am/deputies.php?sel=details&ID=1380
http://www.parliament.am/drafts.php?sel=showdraft&DraftID=10589&Reading=1
http://www.parliament.am/deputies.php?sel=details&ID=1380
http://www.parliament.am/drafts.php?sel=showdraft&DraftID=10590&Reading=1
http://www.parliament.am/deputies.php?sel=details&ID=1380
http://www.parliament.am/drafts.php?sel=showdraft&DraftID=10697&Reading=0
http://www.parliament.am/drafts.php?sel=showdraft&DraftID=10744&Reading=0


կատարելٳ մասին
 

Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն
 

բ) Վարչական իրավախախտٳմների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետٳթյան

օրենսգրքٳմ լրացٳմ կատարելٳ մասին
 

Կ-0371-06.03.2019-ՊԻ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

 

2. ա) Հայաստանի Հանրապետٳթյան քրեական օրենսգրքٳմ լրացٳմ կատարելٳ մասին
 

Պ-095-08.04.2019,05.09.2019-ՊԻ-011/0
 Հեղինակներ` Նաիրա Զոհրաբյան, Արման Աբովյան,

Էդٳարդ Բաբայան, Շաքե Իսայան, Վահե Էնֆիաջյան
 

բ) Վարչական իրավախախտٳմների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետٳթյան

օրենսգրքٳմ փոփոխٳթյٳններ կատարելٳ մասին
 

Պ-0951-08.04.2019-ՊԻ-011/0
 Հեղինակներ` Նաիրա Զոհրաբյան, Արման Աբովյան,

Էդٳարդ Բաբայան, Շաքե Իսայան, Վահե Էնֆիաջյան
 

3. Հայաստանի Հանրապետٳթյան հարկային օրենսգրքٳմ փոփոխٳթյٳններ և

լրացٳմներ կատարելٳ մասին
 

Պ-096-09.04.2019-ՏՀ-011/0
 Հեղինակ` Միքայել Մելքٳմյան

 

4. ա) «Քրեակատարողական ծառայٳթյան մասին» Հայաստանի Հանրապետٳթյան

օրենքٳմ փոփոխٳթյٳններ կատարելٳ մասին
 

Խ-109-17.04.2019,05.09.2019-ՊԻ-011/0
 Հեղինակ`«Լٳսավոր Հայաստան» խմբակցٳթյٳն

 

բ) «Հարկադիր կատարٳմն ապահովող ծառայٳթյան մասին» Հայաստանի

Հանրապետٳթյանօրենքٳմ փոփոխٳթյٳններ կատարելٳ մասին 
 

Խ-1091-05.09.2019-ՊԻ-011/0
 Հեղինակ`«Լٳսավոր Հայաստան» խմբակցٳթյٳն

 

գ) «Փրկարար ծառայٳթյան մասին» Հայաստանի Հանրապետٳթյան օրենքٳմ

փոփոխٳթյٳններ կատարելٳ մասին 
 

Խ-1092-05.09.2019-ՊԻ-011/0
 Հեղինակ`«Լٳսավոր Հայաստան» խմբակցٳթյٳն

 

5. «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» Հայաստանի Հանրապետٳթյան սահմանադրական

օրենքٳմ փոփոխٳթյٳններ և լրացٳմներ կատարելٳ մասին
 

Խ-132-08.05.2019-ՊԻ-011/0
 Հեղինակ`«Լٳսավոր Հայաստան» խմբակցٳթյٳն

 

6. «Հայաստանի Հանրապետٳթյան կառավարٳթյան և Ղազախստանի Հանրապետٳթյան

կառավարٳթյան միջև` քաղաքացիական պաշտպանٳթյան, արտակարգ իրավիճակների

կանխման և վերացման բնագավառٳմ համագործակցٳթյան մասին» համաձայնագիրը

վավերացնելٳ մասին
 

Կ-143-20.05.2019-ՊԱ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

 

7. Հայաստանի Հանրապետٳթյան քաղաքացիական դատավարٳթյան օրենսգրքٳմ

փոփոխٳթյٳն և լրացٳմներ կատարելٳ մասին
 

Խ-158-24.05.2019,06.09.2019-ՊԻ-011/0
 Հեղինակ`«Լٳսավոր Հայաստան» խմբակցٳթյٳն

 

8. «Հայաստանի Հանրապետٳթյան պաշտպանٳթյան ժամանակ զինծառայողների

կյանքին կամ առողջٳթյանը պատճառված վնասների հատٳցման մասին» Հայաստանի

Հանրապետٳթյան օրենքٳմ փոփոխٳթյٳններ կատարելٳ մասին
 

Պ-161-27.05.2019,06.09.2019-ՊԱ-011/0
 Հեղինակ` Գեւորգ Պապոյան

 

9. Հայաստանի Հանրապետٳթյան քրեական դատավարٳթյան օրենսգրքٳմ

փոփոխٳթյٳններ և լրացٳմներ կատարելٳ մասին
 

Կ-163-27.05.2019-ՊԻ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

 

10. «Առևտրի և ծառայٳթյٳնների մասին» օրենքٳմ լրացٳմներ կատարելٳ մասին
 

Պ-166-29.05.2019,06.09.2019-ՏՀ-011/0
 Հեղինակներ` Սերգեյ Բագրատյան, Հովհաննես

Հովհաննիսյան
 

11. ա) «Ճանապարհային երթևեկٳթյան անվտանգٳթյան ապահովման մասին»

Հայաստանի Հանրապետٳթյան օրենքٳմ փոփոխٳթյٳններ և լրացٳմներ կատարելٳ

մասին
 

Կ-169-03.06.2019-ՊԱ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

 

բ) Վարչական իրավախախտٳմների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետٳթյան

օրենսգրքٳմ փոփոխٳթյٳններ կատարելٳ մասին
 

Կ-1691-03.06.2019-ՊԱ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

 

գ) «Պետական տٳրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետٳթյան օրենքٳմ

փոփոխٳթյٳններ կատարելٳ մասին
 

Կ-1692-03.06.2019-ՊԱ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

 

դ) «Ավտոտրանսպորտային միջոցների օգտագործٳմից բխող պատասխանատվٳթյան

պարտադիր ապահովագրٳթյան մասին» Հայաստանի Հանրապետٳթյան օրենքٳմ

լրացٳմ և փոփոխٳթյٳն կատարելٳ մասին
 

Կ-1693-03.06.2019-ՊԱ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

 

12. Հայաստանի Հանրապետٳթյան քրեակատարողական օրենսգրքٳմ փոփոխٳթյٳն

կատարելٳ մասին
 

Խ-170-03.06.2019-ՊԻ-011/0
 Հեղինակ`«Լٳսավոր Հայաստան» խմբակցٳթյٳն

 

13. Հայաստանի Հանրապետٳթյան աշխատանքային օրենսգրքٳմ լրացٳմներ և

փոփոխٳթյٳն կատարելٳ մասին
 

Պ-181-06.06.2019,05.09.2019-ԱՍ-011/0
 Հեղինակներ` Նարեկ Զեյնալյան, Հերիքնազ Տիգրանյան,

Լٳսինե Բադալյան
 

http://www.parliament.am/drafts.php?sel=showdraft&DraftID=10252&Reading=0
http://www.parliament.am/drafts.php?sel=showdraft&DraftID=10738&Reading=0
http://www.parliament.am/deputies.php?sel=details&ID=1333
http://www.parliament.am/deputies.php?sel=details&ID=1290
http://www.parliament.am/deputies.php?sel=details&ID=1323
http://www.parliament.am/deputies.php?sel=details&ID=1298
http://www.parliament.am/deputies.php?sel=details&ID=1291
http://www.parliament.am/drafts.php?sel=showdraft&DraftID=10371&Reading=0
http://www.parliament.am/deputies.php?sel=details&ID=1333
http://www.parliament.am/deputies.php?sel=details&ID=1290
http://www.parliament.am/deputies.php?sel=details&ID=1323
http://www.parliament.am/deputies.php?sel=details&ID=1298
http://www.parliament.am/deputies.php?sel=details&ID=1291
http://www.parliament.am/drafts.php?sel=showdraft&DraftID=10372&Reading=0
http://www.parliament.am/deputies.php?sel=details&ID=1286
http://www.parliament.am/drafts.php?sel=showdraft&DraftID=10739&Reading=0
http://www.parliament.am/drafts.php?sel=showdraft&DraftID=10730&Reading=0
http://www.parliament.am/drafts.php?sel=showdraft&DraftID=10731&Reading=0
http://www.parliament.am/drafts.php?sel=showdraft&DraftID=10454&Reading=0
http://www.parliament.am/drafts.php?sel=showdraft&DraftID=10471&Reading=0
http://www.parliament.am/drafts.php?sel=showdraft&DraftID=10746&Reading=0
http://www.parliament.am/drafts.php?sel=showdraft&DraftID=10734&Reading=0
http://www.parliament.am/deputies.php?sel=details&ID=1387
http://www.parliament.am/drafts.php?sel=showdraft&DraftID=10503&Reading=0
http://www.parliament.am/drafts.php?sel=showdraft&DraftID=10740&Reading=0
http://www.parliament.am/deputies.php?sel=details&ID=1297
http://www.parliament.am/deputies.php?sel=details&ID=1321
http://www.parliament.am/drafts.php?sel=showdraft&DraftID=10523&Reading=0
http://www.parliament.am/drafts.php?sel=showdraft&DraftID=10524&Reading=0
http://www.parliament.am/drafts.php?sel=showdraft&DraftID=10525&Reading=0
http://www.parliament.am/drafts.php?sel=showdraft&DraftID=10526&Reading=0
http://www.parliament.am/drafts.php?sel=showdraft&DraftID=10528&Reading=0
http://www.parliament.am/drafts.php?sel=showdraft&DraftID=10727&Reading=0
http://www.parliament.am/deputies.php?sel=details&ID=1332
http://www.parliament.am/deputies.php?sel=details&ID=1287
http://www.parliament.am/deputies.php?sel=details&ID=1283


14. «Օտարերկրացիների մասին» Հայաստանի Հանրապետٳթյան օրենքٳմ լրացٳմ

կատարելٳ մասին
 

Կ-186-12.06.2019-ՊԻ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

 

15. ա) «Ազգային անվտանգٳթյան մարմիններٳմ ծառայٳթյան մասին» Հայաստանի

Հանրապետٳթյան օրենքٳմ փոփոխٳթյٳններ կատարելٳ մասին
 

Խ-192-14.06.2019-ՊԻ-011/0
 Հեղինակ`«Լٳսավոր Հայաստան» խմբակցٳթյٳն

 

բ) «Ոստիկանٳթյٳնٳմ ծառայٳթյան մասին» Հայաստանի Հանրապետٳթյան օրենքٳմ

փոփոխٳթյٳններ կատարելٳ մասին
 

Խ-1921-14.06.2019-ՊԻ-011/0
 Հեղինակ`«Լٳսավոր Հայաստան» խմբակցٳթյٳն

 

գ) «Հանրային ծառայٳթյան մասին» Հայաստանի Հանրապետٳթյան օրենքٳմ լրացٳմ

կատարելٳ մասին
 

Խ-1922-14.06.2019-ՊԻ-011/0
 Հեղինակ`«Լٳսավոր Հայաստան» խմբակցٳթյٳն

 

16. ա) Վարչական իրավախախտٳմների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետٳթյան

օրենսգրքٳմ փոփոխٳթյٳններ և լրացٳմներ կատարելٳ մասին
 

Կ-195-19.06.2019-ՊԱ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

 

բ) Հայաստանի Հանրապետٳթյան քրեական օրենսգրքٳմ լրացٳմներ և փոփոխٳթյٳն

կատարելٳ մասին
 

Կ-1951-19.06.2019-ՊԱ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

 

գ) «Տեսանկարահանող կամ լٳսանկարահանող սարքերով հայտնաբերված

ճանապարհային երթևեկٳթյան կանոնների խախտٳմների վերաբերյալ գործերով

իրականացվող վարչական վարٳյթի առանձնահատկٳթյٳնների մասին» օրենքٳմ

լրացٳմներ և փոփոխٳթյٳններ կատարելٳ մասին
 

Կ-1952-19.06.2019-ՊԱ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

 

դ) «Ճանապարհային երթևեկٳթյան անվտանգٳթյան ապահովման մասին» օրենքٳմ

լրացٳմներ կատարելٳ մասին
 

Կ-1953-19.06.2019-ՊԱ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

 

ե) «Վարչարարٳթյան հիմٳնքների և վարչական վարٳյթի մասին» օրենքٳմ

փոփոխٳթյٳն կատարելٳ մասին
 

Կ-1954-19.06.2019-ՊԱ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

 

17. «Օտարերկրացիների մասին» Հայաստանի Հանրապետٳթյան օրենքٳմ լրացٳմներ և

փոփոխٳթյٳններ կատարելٳ մասին
 

Կ-203-21.06.2019,06.09.2019-ՊԻ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

 

18. «Ջրօգտագործողների ընկերٳթյٳնների և ջրօգտագործողների ընկերٳթյٳնների

միٳթյٳնների մասին» օրենքٳմ լրացٳմներ կատարելٳ մասին
 

Պ-209-24.06.2019,03.09.2019-ՏՏԳԲ-011/0
 Հեղինակ` Միքայել Մելքٳմյան

 

19. «Հայաստանի Հանրապետٳթյան տոների և հիշատակի օրերի մասին» Հայաստանի

Հանրապետٳթյան օրենքٳմ լրացٳմ կատարելٳ մասին
 

Կ-212-28.06.2019-ՊԻ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

 

20. «Ռազմական համագործակցٳթյան մասին Հայաստանի Հանրապետٳթյան և Լիբանանի

Հանրապետٳթյան միջև» համաձայնագիրը վավերացնելٳ մասին
 

Կ-213-28.06.2019-ՊԱ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

 

21. Անշարժ գٳյքի հարկով հարկման նպատակով անշարժ գٳյքի շٳկայական արժեքին

մոտարկված կադաստրային գնահատման կարգը սահմանելٳ մասին
 

Կ-214-03.07.2019-ՏՀ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

 

22. «Կٳտակային կենսաթոշակների մասին» օրենքٳմ փոփոխٳթյٳններ կատարելٳ մասին
 

Պ-215-03.07.2019-ԱՍ-011/0
 Հեղինակ` Գեւորգ Պապոյան
 

23. ա) Վարչական իրավախախտٳմների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետٳթյան

օրենսգրքٳմ փոփոխٳթյٳն կատարելٳ մասին
 

Պ-216-03.07.2019-ՊԻ-011/0
 Հեղինակ` Նիկոլայ Բաղդասարյան

 

բ) Հայաստանի Հանրապետٳթյան վարչական դատավարٳթյան օրենսգրքٳմ լրացٳմ

կատարելٳ մասին
 

Պ-2161-03.07.2019-ՊԻ-011/0
 Հեղինակ` Նիկոլայ Բաղդասարյան

 

24. Վարչական իրավախախտٳմների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետٳթյան

օրենսգրքٳմ լրացٳմ կատարելٳ մասին
 

Կ-217-03.07.2019-ՊԻ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

 

25. Վարչական իրավախախտٳմների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետٳթյան

օրենսգրքٳմ լրացٳմներ կատարելٳ մասին
 

Կ-218-08.07.2019-ՊԻ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

 

26. «Ավիացիոն պատահարների և լٳրջ միջադեպերի քննٳթյան միջազգային բյٳրոյի

ստեղծման և գործٳնեٳթյան մասին» համաձայնագիրը վավերացնելٳ մասին
 

Կ-220-10.07.2019-ՏՀ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

 

27. Հայաստանի Հանրապետٳթյան քրեական օրենսգրքٳմ լրացٳմ կատարելٳ մասին
 

Խ-221-11.07.2019,06.09.2019-ՊԻ-011/0
 Հեղինակ`«Լٳսավոր Հայաստան» խմբակցٳթյٳն

 

28. «2002 թվականի հոկտեմբերի 7-ի` Հավաքական անվտանգٳթյան մասին պայմանագրի

կազմակերպٳթյան կանոնադրٳթյٳնٳմ փոփոխٳթյٳններ կատարելٳ մասին» երկրորդ

արձանագրٳթյٳնը վավերացնելٳ մասին

Կ-222-12.07.2019-ԱՀ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն
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29. «Հայաստանի Հանրապետٳթյٳնٳմ ստٳգٳմների կազմակերպման և անցկացման

մասին» Հայաստանի Հանրապետٳթյան օրենքٳմ փոփոխٳթյٳններ և լրացٳմներ

կատարելٳ մասին
 

Կ-223-12.07.2019-ՏՀ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

 

30. «Հայաստանի Հանրապետٳթյան Ազգային ժողովի աշխատակազմٳմ պետական

ծառայٳթյան մասին» Հայաստանի Հանրապետٳթյան օրենքٳմ լրացٳմներ և

փոփոխٳթյٳններ կատարելٳ մասին
 

Պ-226-15.07.2019,05.09.2019-ԱՍ-011/0
 Հեղինակ` Արտակ Մանٳկյան

 

31. «Հայաստանի Հանրապետٳթյան կառավարٳթյան և Ռٳսաստանի Դաշնٳթյան

կառավարٳթյան միջև` Հայաստանի Հանրապետٳթյան կառավարٳթյան և

Ռٳսաստանի Դաշնٳթյան կառավարٳթյան միջև զինվորական

սٳրհանդակափոստային կապի ոլորտٳմ համագործակցٳթյան մասին»

համաձայնագրٳմ փոփոխٳթյٳններ կատարելٳ մասին» արձանագրٳթյٳնը

վավերացնելٳ մասին
 

Կ-227-18.07.2019-ՊԱ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

 

32. «1992 թվականի մայիսի 15-ի` Հավաքական անվտանգٳթյան մասին» պայմանագրٳմ

փոփոխٳթյٳններ կատարելٳ մասին» երկրորդ արձանագրٳթյٳնը վավերացնելٳ

մասին
 

Կ-229-22.07.2019-ԱՀ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

 

33. ա) Հայաստանի Հանրապետٳթյան քրեական օրենսգրքٳմ փոփոխٳթյٳններ

կատարելٳ մասին
 

Կ-231-22.07.2019-ՊԻ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

 

բ) Վարչական իրավախախտٳմների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետٳթյան

օրենսգրքٳմ փոփոխٳթյٳններ կատարելٳ մասին
 

Կ-2311-22.07.2019-ՊԻ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

 

գ) Հայաստանի Հանրապետٳթյան հարկային օրենսգրքٳմ փոփոխٳթյٳն կատարելٳ

մասին
 

Կ-2312-22.07.2019-ՊԻ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

 

34. «2002 թվականի հոկտեմբերի 7-ի Հավաքական անվտանգٳթյան մասին պայմանագրի

կազմակերպٳթյան կանոնադրٳթյٳնٳմ փոփոխٳթյٳններ կատարելٳ մասին» երրորդ

արձանագրٳթյٳնը վավերացնելٳ մասին
 

Կ-232-22.07.2019-ԱՀ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

 

35. «Հայաստանի Հանրապետٳթյան կառավարٳթյան և Կարմիր խաչի միջազգային

կոմիտեի միջև` Հայաստանի Հանրապետٳթյٳնٳմ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի

կարգավիճակի մասին» համաձայնագրٳմ փոփոխٳթյٳններ կատարելٳ մասին»

արձանագրٳթյٳնը վավերացնելٳ մասին
 

Կ-233-22.07.2019-ԱՀ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

 

36. «Հայաստանի Հանրապետٳթյան և Դանիայի Թագավորٳթյան միջև եկամٳտների և

գٳյքի կրկնակի հարկٳմը բացառելٳ և հարկٳմից խٳսափելը կանխելٳ մասին»

կոնվենցիան վավերացնելٳ մասին
 

Կ-235-23.07.2019-ՏՀ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

 

37. «Տեսանկարահանող կամ լٳսանկարահանող սարքերով հայտնաբերված

ճանապարհային երթևեկٳթյան կանոնների խախտٳմների վերաբերյալ գործերով

իրականացվող վարչական վարٳյթի առանձնահատկٳթյٳնների մասին» Հայաստանի

Հանրապետٳթյան օրենքٳմ լրացٳմներ կատարելٳ մասին
 

Պ-239-25.07.2019,06.09.2019-ՊԱ-011/0
 Հեղինակներ` Սիսակ Գաբրիելյան, Արմեն Փամբٳխչյան

 

38. «Հայաստանի Հանրապետٳթյան և Երٳսաղեմի Սբ. Հովհաննեսի, Հռոդոսի և Մալթայի

ինքնիշխան մարտական բարեխնամ ٳխտի միջև» համագործակցٳթյան

համաձայնագիրը վավերացնելٳ մասին
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39. «2002 թվականի հոկտեմբերի 7-ի Հավաքական անվտանգٳթյան մասին պայմանագրի

կազմակերպٳթյան իրավական կարգավիճակի մասին» համաձայնագրٳմ

փոփոխٳթյٳններ կատարելٳ մասին» երկրորդ արձանագրٳթյٳնը վավերացնելٳ

մասին
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40. «Հայաստանի Հանրապետٳթյան և Բելգիայի Թագավորٳթյան միջև դիվանագիտական

ներկայացٳցչٳթյٳնների և հյٳպատոսական հիմնարկների անձնակազմի ընտանիքի

անդամների վարձատրվող աշխատանքի վերաբերյալ» համաձայնագիրը վավերացնելٳ

մասին
 

Կ-242-29.07.2019-ԱՀ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

 

 

 

http://www.parliament.am/drafts.php?sel=showdraft&DraftID=10669&Reading=0
http://www.parliament.am/drafts.php?sel=showdraft&DraftID=10732&Reading=0
http://www.parliament.am/deputies.php?sel=details&ID=1327
http://www.parliament.am/drafts.php?sel=showdraft&DraftID=10674&Reading=0
http://www.parliament.am/drafts.php?sel=showdraft&DraftID=10677&Reading=0
http://www.parliament.am/drafts.php?sel=showdraft&DraftID=10685&Reading=0
http://www.parliament.am/drafts.php?sel=showdraft&DraftID=10681&Reading=0
http://www.parliament.am/drafts.php?sel=showdraft&DraftID=10682&Reading=0
http://www.parliament.am/drafts.php?sel=showdraft&DraftID=10683&Reading=0
http://www.parliament.am/drafts.php?sel=showdraft&DraftID=10684&Reading=0
http://www.parliament.am/drafts.php?sel=showdraft&DraftID=10687&Reading=0
http://www.parliament.am/drafts.php?sel=showdraft&DraftID=10733&Reading=0
http://www.parliament.am/deputies.php?sel=details&ID=1335
http://www.parliament.am/deputies.php?sel=details&ID=1295
http://www.parliament.am/drafts.php?sel=showdraft&DraftID=10692&Reading=0
http://www.parliament.am/drafts.php?sel=showdraft&DraftID=10693&Reading=0
http://www.parliament.am/drafts.php?sel=showdraft&DraftID=10694&Reading=0

