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ՆԱԽԱԳԻԾ   

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏؤԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ 
  

Ո Ր Ո Շ Ո Ւ Մ Ը

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏؤԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ 
 ՄԱՐՄԱՆ ՉՈՐՐՈՐԴ ՆՍՏԱՇՐՋԱՆԻؤԹԵՐՈՐԴ Գؤ 

 2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 12-ԻՆ ԳؤՄԱՐՎՈՂ 
 ՀԵՐԹԱԿԱՆ ՆԻՍՏԵՐԻ ՕՐԱԿԱՐԳԻ ՄԱՍԻՆ

  

        Ազգային ժողովը ՈՐՈՇؤՄ Է.
 

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

համաձայն` Հայաստանի Հանրապետٳթյան Ազգային ժողովի 2022 թվականի սեպտեմբերի 12-ին գٳմարվող

նիստերի օրակարգٳմ ընդգրկել պարտադիր քննարկման ենթակա հետեւյալ հարցերը.

Հարցի անվանٳմը Կոդը և հեղինակները

1. ա) Սերմերի եւ տնկանյٳթի մասին
 (երկրորդ ընթերցٳմ)

Կ-195-10.03.2022-ՏՏԳՇ-011/1
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

 

բ) «Վարչական իրավախախտٳմների վերաբերյալ»

Հայաստանի Հանրապետٳթյան օրենսգրքٳմ լրացٳմներ եւ

փոփոխٳթյٳններ կատարելٳ մասին
 (երկրորդ ընթերցٳմ)

Կ-1951-10.03.2022-ՏՏԳՇ-011/1
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն
 

գ) «Հայաստանի Հանրապետٳթյٳնٳմ ստٳգٳմների

կազմակերպման եւ անցկացման մասին» օրենքٳմ լրացٳմ

կատարելٳ մասին
 (երկրորդ ընթերցٳմ)

Կ-1952-10.03.2022-ՏՏԳՇ-011/1
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն
 

2. «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» սահմանադրական օրենքٳմ

փոփոխٳթյٳններ կատարելٳ մասին
 (երկրորդ ընթերցٳմ)

Պ-214-28.03.2022,18.05.2022-ՊԻ-011/1
 Հեղինակ` Սերգեյ Բագրատյան

 

3. Հայաստանի Հանրապետٳթյան վարչական

իրավախախտٳմների վերաբերյալ օրենսգրքٳմ

փոփոխٳթյٳններ կատարելٳ մասին
 (երկրորդ ընթերցٳմ)

Կ-216-25.03.2022-ՊԻ-011/1
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

 

4. «Առեւտրաարդյٳնաբերական պալատների մասին» Հայաստանի
Հանրապետٳթյան օրենքٳմ լրացٳմ կատարելٳ մասին

 (երկրորդ ընթերցٳմ)

Կ-229-07.04.2022-ՏՀ-011/1
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

 

5. ա) Մաքսային կարգավորման մասին
 (երկրորդ ընթերցٳմ)

Կ-248-29.04.2022-ՏԵ-011/1
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն
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բ) Վարչական իրավախախտٳմների վերաբերյալ Հայաստանի
Հանրապետٳթյան օրենսգրքٳմ փոփոխٳթյٳններ եւ լրացٳմ

կատարելٳ մասին
 (երկրորդ ընթերցٳմ)

Կ-2481-29.04.2022-ՏԵ-011/1
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

 

գ) Հայաստանի Հանրապետٳթյան հարկային օրենսգրքٳմ

փոփոխٳթյٳններ կատարելٳ մասին
 (երկրորդ ընթերցٳմ)

Կ-2482-29.04.2022-ՏԵ-011/1
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

 

դ) «Պետական տٳրքի մասին» օրենքٳմ լրացٳմներ եւ

փոփոխٳթյٳն կատարելٳ մասին
 (երկրորդ ընթերցٳմ)

Կ-2483-29.04.2022-ՏԵ-011/1
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

 

ե) «Բանկային գաղտնիքի մասին» օրենքٳմ լրացٳմներ

կատարելٳ մասին
 (երկրորդ ընթերցٳմ)

Կ-2484-29.04.2022-ՏԵ-011/1
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

 

զ) «Արժٳթային կարգավորման եւ արժٳթային

վերահսկողٳթյան մասին» օրենքٳմ փոփոխٳթյٳն եւ լրացٳմ

կատարելٳ մասին
 (երկրորդ ընթերցٳմ)

Կ-2485-29.04.2022-ՏԵ-011/1
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

 

6. Պետական գٳյքի մասնավորեցման 2017-2020 թվականների

ծրագրի կատարման 2021 թվականի տարեկան

հաշվետվٳթյٳնը հաստատելٳ մասին
 (երկրորդ ընթերցٳմ)

Կ-250-29.04.2022,10.06.2022-ՏՀ-011/1
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

 

7. Սահմանադրական դատարանի դատավորի ընտրٳթյٳն
 

325-01.07.2022-
  

8. Սահմանադրական դատարանի դատավորի ընտրٳթյٳն
 

327-01.07.2022-
  

9. ա) «Ազդարարման համակարգի մասին» օրենքٳմ

փոփոխٳթյٳններ եւ լրացٳմներ կատարելٳ մասին
 

Կ-353-16.08.2022-ՊԻ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

 

բ) «Կոռٳպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի մասին»

օրենքٳմ լրացٳմներ կատարելٳ մասին
 

Կ-3531-16.08.2022-ՊԻ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

 

գ) Հայաստանի Հանրապետٳթյան քրեական դատավարٳթյան

օրենսգրքٳմ լրացٳմ կատարելٳ մասին
 

Կ-3532-16.08.2022-ՊԻ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

 

դ) Հայաստանի Հանրապետٳթյան քրեական օրենսգրքٳմ

լրացٳմ կատարելٳ մասին
 

Կ-3533-16.08.2022-ՊԻ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

 

ե) Վարչական իրավախախտٳմների վերաբերյալ Հայաստանի
Հանրապետٳթյան օրենսգրքٳմ փոփոխٳթյٳն եւ լրացٳմ

կատարելٳ մասին
 

Կ-3534-16.08.2022-ՊԻ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

 

զ) «Մարդٳ իրավٳնքների պաշտպանի մասին» Կ-3535-16.08.2022-ՊԻ-011/0
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սահմանադրական օրենքٳմ լրացٳմներ կատարելٳ մասին
 

Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն
 

10. Հեռٳստատեսٳթյան եւ ռադիոյի հանձնաժողովի անդամի
ընտրٳթյٳն

 

370-06.09.2022-
  

        2. «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» սահմանադրական օրենքի 39-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 2-րդ կետի

համաձայն` Հայաստանի Հանրապետٳթյան Ազգային ժողովի 2022 թվականի սեպտեմբերի 12-ին գٳմարվող

նիստերի օրակարգٳմ ընդգրկել հետեւյալ հարցերը.

Հարցի անվանٳմը Կոդը և հեղինակները

1. «Հայաստանի Հանրապետٳթյան կառավարٳթյան եւ

Բելառٳսի Հանրապետٳթյան կառավարٳթյան միջեւ

Հայաստանի Հանրապետٳթյան քաղաքացիների եւ Բելառٳսի

Հանրապետٳթյան քաղաքացիների առանց արտոնագրերի

փոխայցելٳթյٳնների մասին» համաձայնագրٳմ լրացٳմ

կատարելٳ մասին» արձանագրٳթյٳնը վավերացնելٳ մասին
 

Կ-213-25.03.2022-ԱՀ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

 

2. «Պետական տٳրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետٳթյան

օրենքٳմ փոփոխٳթյٳն կատարելٳ մասին
 

Պ-260-11.05.2022-ՏՀ-011/0
 Հեղինակներ` Բաբկեն Թٳնյան, Հովիկ

Աղազարյան
 

3. ա) «Թափոնների մասին» օրենքٳմ լրացٳմներ եւ

փոփոխٳթյٳն կատարելٳ մասին
 

Կ-261-11.05.2022-ՏՏԳՇ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

 

բ) Վարչական իրավախախտٳմների վերաբերյալ Հայաստանի
Հանրապետٳթյան օրենսգրքٳմ փոփոխٳթյٳններ եւ

լրացٳմներ կատարելٳ մասին
 

Կ-2611-11.05.2022-ՏՏԳՇ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն
 

4. ա) «Փաստաբանٳթյան մասին» օրենքٳմ փոփոխٳթյٳններ եւ

լրացٳմներ կատարելٳ մասին
 

Կ-264-17.05.2022,21.06.2022-ՄԻ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

 

բ) Հայաստանի Հանրապետٳթյան քրեական օրենսգրքٳմ

լրացٳմ կատարելٳ մասին
 

Կ-2641-17.05.2022-ՄԻ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

 

5. ա) «Ավիացիայի մասին» օրենքٳմ լրացٳմներ կատարելٳ

մասին
 

Կ-265-17.05.2022-ՏՀ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

 

բ) Վարչական իրավախախտٳմների վերաբերյալ Հայաստանի
Հանրապետٳթյան օրենսգրքٳմ լրացٳմ կատարելٳ մասին

 

Կ-2651-17.05.2022-ՏՀ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

 

6. ա) Հայաստանի Հանրապետٳթյան աշխատանքային

օրենսգրքٳմ լրացٳմներ կատարելٳ մասին
 

Կ-266-17.05.2022-ԱՍ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

 

բ) Հայաստանի Հանրապետٳթյան քրեական օրենսգրքٳմ

լրացٳմ կատարելٳ մասին
 

Կ-2661-17.05.2022-ԱՍ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

 

գ) «Մարդկանց թրաֆիքինգի եւ շահագործման ենթարկված

անձանց նٳյնացման եվ աջակցٳթյան մասին» օրենքٳմ

լրացٳմ կատարելٳ մասին
 

Կ-2662-17.05.2022-ԱՍ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն
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7. Հայաստանի Հանրապետٳթյան հարկային օրենսգրքٳմ

լրացٳմ կատարելٳ մասին
 

Կ-269-23.05.2022-ՏՀ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

 

8. «Աշխարհագրական նշٳմների մասին» օրենքٳմ

փոփոխٳթյٳններ եւ լրացٳմներ կատարելٳ մասին
 

Կ-270-24.05.2022-ՏՀ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

 

9. «Բնակչٳթյան բժշկական օգնٳթյան եւ սպասարկման մասին»

օրենքٳմ լրացٳմներ կատարելٳ մասին
 

Պ-273-25.05.2022-ԱռՀ-011/0
 Հեղինակներ` Նարեկ Զեյնալյան, Էմմա

Պալյան
 

10. «Բնակչٳթյան բժշկական օգնٳթյան եւ սպասարկման մասին»

օրենքٳմ լրացٳմ կատարելٳ մասին
 

Պ-274-25.05.2022,09.09.2022-ԱռՀ-011/0
 Հեղինակներ` Նարեկ Զեյնալյան, Լٳսինե

Բադալյան
 

11. «Ոստիկանٳթյան մասին» օրենքٳմ լրացٳմ կատարելٳ մասին
 

Կ-279-31.05.2022-ՊԱ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

 

12. «Ստանդարտացման մասին» օրենքٳմ փոփոխٳթյٳններ եւ

լրացٳմներ կատարելٳ մասին
 

Կ-293-07.06.2022-ՏՀ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

 

13. «Ներմٳծման մաքսատٳրքերի (համարժեք այլ տٳրքերի,

հարկերի եւ վճարների) գٳմարները հաշվեգրելٳ եւ բաշխելٳ,

դրանք որպես եկամٳտ Եվրասիական տնտեսական միٳթյան

անդամ պետٳթյٳնների բյٳջեներ փոխանցելٳ կարգի

պահպանման հարցերին ٳղղված համատեղ վերահսկիչ

միջոցառٳմների անցկացման մասին» համաձայնագիրը

վավերացնելٳ մասին
 

Կ-294-07.06.2022-ՏԵ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

 

14. «Հարկման բազայի խեղաթյٳրٳմը եւ շահٳյթների

տեղափոխٳմը կանխելٳ նպատակով հարկային

պայմանագրերին առնչվող միջոցառٳմների իրականացման

վերաբերյալ» բազմակողմ կոնվենցիան վավերացնելٳ մասին
 

Կ-296-08.06.2022-ՏՀ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

 

15. «Հայաստանի Հանրապետٳթյٳնٳմ ստٳգٳմների

կազմակերպման եւ անցկացման մասին» օրենքٳմ

փոփոխٳթյٳններ կատարելٳ մասին
 

Պ-298-13.06.2022,08.09.2022-ՏՀ-011/0
 Հեղինակներ` Հերիքնազ Տիգրանյան,

Նարեկ Զեյնալյան
 

16. Վարչական իրավախախտٳմների վերաբերյալ Հայաստանի
Հանրապետٳթյան օրենսգրքٳմ լրացٳմներ եւ փոփոխٳթյٳն

կատարելٳ մասին
 

Կ-313-22.06.2022-ՏՏԳՇ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն
 

17. «Տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքٳմ լրացٳմներ

կատարելٳ մասին
 

Կ-315-27.06.2022-ՏՏԳՇ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն
 

18. Հայաստանի Հանրապետٳթյան հարկային օրենսգրքٳմ

փոփոխٳթյٳն կատարելٳ մասին
 

Պ-316-27.06.2022,08.09.2022-ՏՀ-011/0
 Հեղինակներ` Գեւորգ Պապոյան, Ալխաս

Ղազարյան
 

19. «Հակակոռٳպցիոն կոմիտեի մասին» օրենքٳմ լրացٳմներ եւ Կ-317-27.06.2022-ՊԻ-011/0
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փոփոխٳթյٳններ կատարելٳ մասին
 

Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն
 

20. «Կրթٳթյան մասին» օրենքٳմ փոփոխٳթյٳններ եւ լրացٳմներ

կատարելٳ մասին
 

Պ-319-28.06.2022,06.09.2022-ԳԿ-011/0
 Հեղինակ` Զարٳհի Բաթոյան

 

21. ա) Վարչական իրավախախտٳմների վերաբերյալ Հայաստանի
Հանրապետٳթյան օրենսգրքٳմ փոփոխٳթյٳններ եւ

լրացٳմներ կատարելٳ մասին
 

Պ-320-29.06.2022-ՏՀ-011/0
 Հեղինակներ` Ծովինար Վարդանյան,

Բաբկեն Թٳնյան
 

բ) «Առեւտրի եւ ծառայٳթյٳնների մասին» օրենքٳմ լրացٳմներ

կատարելٳ մասին
 

Պ-3201-29.06.2022-ՏՀ-011/0
 Հեղինակներ` Ծովինար Վարդանյան,

Բաբկեն Թٳնյան
 

22. ա) «Տեսալսողական մեդիայի մասին» օրենքٳմ

փոփոխٳթյٳններ եւ լրացٳմ կատարելٳ մասին
 

Պ-328-01.07.2022,06.09.2022-ԳԿ-011/0
 Հեղինակ` Զարٳհի Բաթոյան

 

բ) Ազգային ժողովի կանոնակարգ սահմանադրական օրենքٳմ

լրացٳմ կատարելٳ մասին 
 

Պ-3281-01.07.2022,06.09.2022-ԳԿ-011/0
 Հեղինակ` Զարٳհի Բաթոյան

 

գ) «Լեզվի մասին» օրենքٳմ լրացٳմ կատարելٳ մասին
 

Պ-3282-01.07.2022,06.09.2022-ԳԿ-011/0
 Հեղինակ` Զարٳհի Բաթոյան

 

23. ա) «Հարկային ծառայٳթյան մասին» օրենքٳմ փոփոխٳթյٳն

կատարելٳ մասին
 

Կ-331-06.07.2022,08.09.2022-ՏՀ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

 

բ) «Մաքսային ծառայٳթյան մասին» օրենքٳմ փոփոխٳթյٳն

կատարելٳ մասին
 

Կ-3311-06.07.2022,08.09.2022-ՏՀ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

 

24. «Խաղաղ նպատակներով ատոմային էներգիայի անվտանգ

օգտագործման մասին» օրենքٳմ լրացٳմներ կատարելٳ մասին
 

Կ-332-07.07.2022-ՏՀ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

 

25. «Զինվորական ծառայٳթյան եւ զինծառայողի կարգավիճակի

մասին» Հայաստանի Հանրապետٳթյան օրենքٳմ լրացٳմներ

կատարելٳ մասին
 

Կ-334-11.07.2022-ՊԱ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

 

26. «Զինվորական ծառայٳթյան եւ զինծառայողի կարգավիճակի

մասին» Հայաստանի Հանրապետٳթյան օրենքٳմ լրացٳմներ

կատարելٳ մասին
 

Կ-335-11.07.2022-ՊԱ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

 

27. «Կառավարٳթյան կառٳցվածքի եւ գործٳնեٳթյան մասին»

օրենքٳմ լրացٳմ կատարելٳ մասին
 

Կ-336-11.07.2022-ՊԻ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

 

28. «Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման,

իրավաբանական անձանց առանձնացված

ստորաբաժանٳմների, հիմնարկների եւ անհատ

ձեռնարկատերերի պետական հաշվառման մասին» օրենքٳմ

փոփոխٳթյٳններ կատարելٳ մասին
 

Կ-340-18.07.2022-ՏՀ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

 

29. 2022 թվականի մարտի 15-ին եւ մարտի 18-ին Հայաստանի Կ-341-18.07.2022-ՖՎ-011/0
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Հանրապետٳթյան եւ Վերակառٳցման եւ զարգացման

միջազգային բանկի միջեւ ստորագրված «Պետական հատվածի

արդիականացման չորրորդ ծրագիր» վարկային

համաձայնագիրը վավերացնելٳ մասին
 

Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն
 

30. «Եվրասիական տնտեսական միٳթյան շրջանակներٳմ

վարկային պատմٳթյٳնների կազմի մեջ մտնող

տեղեկٳթյٳնների փոխանակման կարգի մասին»

համաձայնագիրը վավերացնելٳ մասին
 

Կ-344-19.07.2022-ՏԵ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

 

31. «Հայաստանի Հանրապետٳթյան եւ Շվեյցարիայի
Համադաշնٳթյան միջեւ՝ 2006 թվականի հٳնիսի 12-ի`

«Հայաստանի Հանրապետٳթյան եւ Շվեյցարիայի
Համադաշնٳթյան միջեւ եկամٳտների եւ գٳյքի հարկերի

առնչٳթյամբ կրկնակի հարկٳմը բացառելٳ մասին»

կոնվենցիայٳմ փոփոխٳթյٳններ կատարելٳ վերաբերյալ

արձանագրٳթյٳնը վավերացնելٳ մասին
 

Կ-345-19.07.2022-ՏՀ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

 

32. «Պետական տٳրքի մասին» օրենքٳմ լրացٳմ եւ փոփոխٳթյٳն

կատարելٳ մասին
 

Կ-346-22.07.2022-ՏՀ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

 

33. ա) «Հայաստանի Հանրապետٳթյան բյٳջետային համակարգի

մասին» օրենքٳմ լրացٳմներ կատարելٳ մասին
 

Կ-347-27.07.2022-ՖՎ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

 

բ) «Գանձապետական համակարգի մասին» օրենքٳմ

լրացٳմներ կատարելٳ մասին
 

Կ-3471-27.07.2022-ՖՎ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

 

34. ա) «Փոստային կապի մասին» օրենքٳմ լրացٳմ կատարելٳ

մասին
 

Կ-348-27.07.2022-ՏՀ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

 

բ) «Էլեկտրոնային հաղորդակցٳթյան մասին» օրենքٳմ

լրացٳմներ կատարելٳ մասին
 

Կ-3481-27.07.2022-ՏՀ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

 

35. ա) Զենքի շրջանառٳթյան կարգավորման մասին
 

Պ-350-02.08.2022-ՊԱ-011/0
 Հեղինակներ` Վիլեն Գաբրիելյան, Անդրանիկ

Քոչարյան, Արմեն Խաչատրյան
 

բ) «Հավաքների ազատٳթյան մասին» օրենքٳմ լրացٳմ

կատարելٳ մասին
 

Պ-3501-02.08.2022-ՊԱ-011/0
 Հեղինակներ` Վիլեն Գաբրիելյան, Անդրանիկ

Քոչարյան, Արմեն Խաչատրյան
 

գ) «Որսի եւ որսորդական տնտեսٳթյան վարման մասին»

օրենքٳմ փոփոխٳթյٳններ կատարելٳ մասին
 

Պ-3502-02.08.2022-ՊԱ-011/0
 Հեղինակներ` Վիլեն Գաբրիելյան, Անդրանիկ

Քոչարյան, Արմեն Խաչատրյան
 

դ) «Գովազդի մասին» օրենքٳմ փոփոխٳթյٳններ կատարելٳ

մասին
 

Պ-3503-02.08.2022-ՊԱ-011/0
 Հեղինակներ` Վիլեն Գաբրիելյան, Անդրանիկ

Քոչարյան, Արմեն Խաչատրյան
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ե) «Հիդրոօդերեւٳթաբանական գործٳնեٳթյան մասին»

օրենքٳմ փոփոխٳթյٳններ կատարելٳ մասին
 

Պ-3504-02.08.2022-ՊԱ-011/0
 Հեղինակներ` Վիլեն Գաբրիելյան, Անդրանիկ

Քոչարյան, Արմեն Խաչատրյան
 

զ) «Ինկասացիայի մասին» օրենքٳմ փոփոխٳթյٳններ

կատարելٳ մասին
 

Պ-3505-02.08.2022-ՊԱ-011/0
 Հեղինակներ` Վիլեն Գաբրիելյան, Անդրանիկ

Քոչարյան, Արմեն Խաչատրյան
 

է) «Մշակٳթային արժեքների արտահանման եւ ներմٳծման

մասին» օրենքٳմ փոփոխٳթյٳն կատարելٳ մասին
 

Պ-3506-02.08.2022-ՊԱ-011/0
 Հեղինակներ` Վիլեն Գաբրիելյան, Անդրանիկ

Քոչարյան, Արմեն Խաչատրյան
 

ը) «Բնապահպանական վերահսկողٳթյան մասին» օրենքٳմ

փոփոխٳթյٳն կատարելٳ մասին
 

Պ-3507-02.08.2022-ՊԱ-011/0
 Հեղինակներ` Վիլեն Գաբրիելյան, Անդրանիկ

Քոչարյան, Արմեն Խաչատրյան
 

թ) «Լիցենզավորման մասին» օրենքٳմ փոփոխٳթյٳններ եւ

լրացٳմներ կատարելٳ մասին
 

Պ-3508-02.08.2022-ՊԱ-011/0
 Հեղինակներ` Վիլեն Գաբրիելյան, Անդրանիկ

Քոչարյան, Արմեն Խաչատրյան
 

ժ) «Ռազմարդյٳնաբերական համալիրի մասին» օրենքٳմ

փոփոխٳթյٳն կատարելٳ մասին
 

Պ-3509-02.08.2022-ՊԱ-011/0
 Հեղինակներ` Վիլեն Գաբրիելյան, Անդրանիկ

Քոչարյան, Արմեն Խաչատրյան
 

ժա) Վարչական իրավախախտٳմների վերաբերյալ Հայաստանի
Հանրապետٳթյան օրենսգրքٳմ փոփոխٳթյٳններ եւ

լրացٳմներ կատարելٳ մասին
 

Պ-35010-02.08.2022-ՊԱ-011/0
 Հեղինակներ` Վիլեն Գաբրիելյան, Անդրանիկ

Քոչարյան, Արմեն Խաչատրյան
 

ժբ) «Պետական տٳրքի մասին» օրենքٳմ փոփոխٳթյٳններ

կատարելٳ մասին
 

Պ-35011-02.08.2022-ՊԱ-011/0
 Հեղինակներ` Վիլեն Գաբրիելյան, Անդրանիկ

Քոչարյան, Արմեն Խաչատրյան
 

ժգ) «Ոստիկանٳթյան մասին» օրենքٳմ փոփոխٳթյٳններ

կատարելٳ մասին
 

Պ-35012-02.08.2022-ՊԱ-011/0
 Հեղինակներ` Վիլեն Գաբրիելյան, Անդրանիկ

Քոչարյան, Արմեն Խաչատրյան
 

ժդ) «Ազատ տնտեսական գոտիների մասին» օրենքٳմ

փոփոխٳթյٳն կատարելٳ մասին
 

Պ-35013-02.08.2022-ՊԱ-011/0
 Հեղինակներ` Վիլեն Գաբրիելյան, Անդրանիկ

Քոչարյան, Արմեն Խաչատրյան
 

ժե) «Մասնավոր պահնորդական գործٳնեٳթյան մասին»

օրենքٳմ փոփոխٳթյٳն կատարելٳ մասին
 

Պ-35014-02.08.2022-ՊԱ-011/0
 Հեղինակներ` Վիլեն Գաբրիելյան, Անդրանիկ

Քոչարյան, Արմեն Խաչատրյան
 

ժզ) Հայաստանի Հանրապետٳթյան քաղաքացիական

օրենսգրքٳմ լրացٳմ կատարելٳ մասին
 

Պ-35016-02.08.2022-ՊԱ-011/0
 Հեղինակներ` Վիլեն Գաբրիելյան, Անդրանիկ

Քոչարյան, Արմեն Խաչատրյան
 

http://www.parliament.am/drafts.php?sel=showdraft&DraftID=13521&Reading=0
http://www.parliament.am/deputies.php?sel=details&ID=1512
http://www.parliament.am/deputies.php?sel=details&ID=1470
http://www.parliament.am/deputies.php?sel=details&ID=1523
http://www.parliament.am/drafts.php?sel=showdraft&DraftID=13522&Reading=0
http://www.parliament.am/deputies.php?sel=details&ID=1512
http://www.parliament.am/deputies.php?sel=details&ID=1470
http://www.parliament.am/deputies.php?sel=details&ID=1523
http://www.parliament.am/drafts.php?sel=showdraft&DraftID=13523&Reading=0
http://www.parliament.am/deputies.php?sel=details&ID=1512
http://www.parliament.am/deputies.php?sel=details&ID=1470
http://www.parliament.am/deputies.php?sel=details&ID=1523
http://www.parliament.am/drafts.php?sel=showdraft&DraftID=13524&Reading=0
http://www.parliament.am/deputies.php?sel=details&ID=1512
http://www.parliament.am/deputies.php?sel=details&ID=1470
http://www.parliament.am/deputies.php?sel=details&ID=1523
http://www.parliament.am/drafts.php?sel=showdraft&DraftID=13525&Reading=0
http://www.parliament.am/deputies.php?sel=details&ID=1512
http://www.parliament.am/deputies.php?sel=details&ID=1470
http://www.parliament.am/deputies.php?sel=details&ID=1523
http://www.parliament.am/drafts.php?sel=showdraft&DraftID=13526&Reading=0
http://www.parliament.am/deputies.php?sel=details&ID=1512
http://www.parliament.am/deputies.php?sel=details&ID=1470
http://www.parliament.am/deputies.php?sel=details&ID=1523
http://www.parliament.am/drafts.php?sel=showdraft&DraftID=13527&Reading=0
http://www.parliament.am/deputies.php?sel=details&ID=1512
http://www.parliament.am/deputies.php?sel=details&ID=1470
http://www.parliament.am/deputies.php?sel=details&ID=1523
http://www.parliament.am/drafts.php?sel=showdraft&DraftID=13528&Reading=0
http://www.parliament.am/deputies.php?sel=details&ID=1512
http://www.parliament.am/deputies.php?sel=details&ID=1470
http://www.parliament.am/deputies.php?sel=details&ID=1523
http://www.parliament.am/drafts.php?sel=showdraft&DraftID=13529&Reading=0
http://www.parliament.am/deputies.php?sel=details&ID=1512
http://www.parliament.am/deputies.php?sel=details&ID=1470
http://www.parliament.am/deputies.php?sel=details&ID=1523
http://www.parliament.am/drafts.php?sel=showdraft&DraftID=13530&Reading=0
http://www.parliament.am/deputies.php?sel=details&ID=1512
http://www.parliament.am/deputies.php?sel=details&ID=1470
http://www.parliament.am/deputies.php?sel=details&ID=1523
http://www.parliament.am/drafts.php?sel=showdraft&DraftID=13516&Reading=0
http://www.parliament.am/deputies.php?sel=details&ID=1512
http://www.parliament.am/deputies.php?sel=details&ID=1470
http://www.parliament.am/deputies.php?sel=details&ID=1523
http://www.parliament.am/deputies.php?sel=details&ID=1512
http://www.parliament.am/deputies.php?sel=details&ID=1470
http://www.parliament.am/deputies.php?sel=details&ID=1523


ժէ) «Խաղաղ նպատակներով ատոմային էներգիայի անվտանգ

օգտագործման մասին» օրենքٳմ փոփոխٳթյٳն կատարելٳ

մասին
 

Պ-35017-02.08.2022-ՊԱ-011/0
 Հեղինակներ` Վիլեն Գաբրիելյան, Անդրանիկ

Քոչարյան, Արմեն Խաչատրյան
 

ժը) «Դատական դեպարտամենտٳմ ծառայٳթյան մասին»

օրենքٳմ փոփոխٳթյٳն կատարելٳ մասին
 

Պ-35018-02.08.2022-ՊԱ-011/0
 Հեղինակներ` Վիլեն Գաբրիելյան, Անդրանիկ

Քոչարյան, Արմեն Խաչատրյան
 

ժթ) «Հայաստանի Հանրապետٳթյան քննչական կոմիտեի

մասին» օրենքٳմ փոփոխٳթյٳն կատարելٳ մասին
 

Պ-35019-02.08.2022-ՊԱ-011/0
 Հեղինակներ` Վիլեն Գաբրիելյան, Անդրանիկ

Քոչարյան, Արմեն Խաչատրյան
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