
Ց ա ն կ - 4
Ամբողջությամբ ընդունված ՀՀ կառավարության օրենսդրական

նախաձեռնությունների

1. «Ռուսաստանի Դաշնության կառավարության և Բելառուսի Հանրապետության

կառավարության միջև «Պաշտպանական համակարգեր» միջպետական

ֆինանսաարդյունաբերական խմբի ստեղծման մասին» 2000 թվականի փետրվարի 11-ի

համաձայնագրին Հայաստանի Հանրապետության կառավարության միանալու մասին»

համաձայնագիրը վավերացնելու մասին»

7/11/2017 Արտակ Զաքարյան Կ-068-12.07.2017-ՊԱ

2. «Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրա-

պետության օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին»

7/13/2017 Վաչե Տերտերյան Կ-070-14.07.2017-ՏՏԳԲ

3. «Ազատ առևտրի գոտու մասին 2011 թվականի հոկտեմբերի 18-ի պայմանագրի

մասնակից պետությունների միջև պետական գնումների կարգավորման կանոնների և

ընթացակարգերի մասին» արձանագրությունը վավերացնելու մասին»

7/13/2017 Կարեն Թամազյան Կ-071-14.07.2017-ՏՀ

4. «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Արաբական Միացյալ

Էմիրությունների կառավարության միջև ներդրումների խրախուսման և փոխադարձ

պաշտպանության մասին» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին»

7/13/2017 Հովհաննես Ազիզյան Կ-072-14.07.2017-ՏՀ

5. «Ռուսաստանի Դաշնության կառավարության և Բելառուսի Հանրապետության

կառավարության միջև «Պաշտպանական համակարգեր» միջպետական

ֆինանսաարդյունաբերական խմբի ստեղծման մասին» 2000 թվականի փետրվարի 11-ի



hամաձայնագրում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին»

արձանագրությունը վավերացնելու մասին»

7/13/2017 Արտակ Զաքարյան Կ-073-14.07.2017-ՊԱ

6. «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Լյուքսեմբուրգի Մեծ Դքսության

կառավարության միջև օդային հաղորդակցությունների մասին» համաձայնագիրը վա-

վերացնելու մասին»

7/13/2017 Սերգեյ Ավետիսյան Կ-074-17.07.2017-ՏՀ

7. «Ռազմական գործողությունների ժամանակ հեղձուցիչ, թունավորող կամ այլ գազերի

օգտագործման և մանրէաբանական պատերազմի միջոցների արգելման մասին»

արձանագրությունը վավերացնելու մասին»

7/17/2017 Շավարշ Քոչարյան Կ-080-19.07.2017-ՊԱ

8. «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Հյուսիսային շրջակա

միջավայրի ֆինանսական կորպորացիայի միջև շրջանակային համաձայնագիրը

վավերացնելու մասին»

7/19/2017 Արմեն Հայրապետյան Կ-087-20.07.2017-ՖՎ

9. «Հայաստանի Հանրապետության և Ռուսաստանի Դաշնության միջև՝ Հայաստանի

Հանրապետության զինված ուժերի և Ռուսաստանի Դաշնության զինված ուժերի

զորքերի (ուժերի) միացյալ խմբավորման մասին» համաձայնագիրը վավերացնելու

մասին»

7/25/2017 Արտակ Զաքարյան Կ-092-26.07.2017-ՊԱ

10. «Անտառարդյունաբերական համալիրի և անտառային տնտեսության բնագավառում

համագործակցության մասին» 1998 թվականի սեպտեմբերի 11-ի համաձայնագրում

փոփոխություններ կատարելու մասին» արձանագրությունը վավերացնելու մասին»

7/25/2017 Իգնատի Առաքելյան Կ-093-26.07.2017-ՏՏԳԲ

11. 2014 թվականի հոկտեմբերի 29-ին Ամմանում ստորագրված «Հայաստանի

Հանրապետության կառավա¬րության և Հորդանանի Հաշիմյան Թագավորության



կառավարության միջև ներդրումների խրախուսման և փոխադարձ պաշտպանության

մասին» hամաձայնագիրը վավերացնելու մասին»

7/26/2017 Հովհաննես Ազիզյան Կ-098-28.07.2017-ՏՀ

12. 1958 թվականի մարտի 20-ին Ժնևում ստորագրված «Անվավոր

փոխադրամիջոցների և անվավոր փոխադրամիջոցների վրա տեղադրվող և (կամ)

օգտագործվող սարքավորումների ու մասերի համար միօրինակ տեխնիկական

կարգադրագրերի ընդունման մասին և այդ կարգադրագրերի հիման վրա տրվող

հաստատումների փոխադարձաբար ճանաչման պայմանների մասին»

hամաձայնագիրը վավերացնելու մասին»

7/26/2017 Գագիկ Գրիգորյան Կ-099-28.07.2017-ՏՀ

13. 2013 թվականի հոկտեմբերի 10-ին Կումամոտոյում ստորագրված «Սնդիկի

վերաբերյալ» Մինամատայի կոնվենցիան (կից հայտարարությամբ) վավերացնելու

մասին»

7/26/2017 Արծվիկ Մինասյան Կ-100-28.07.2017-ԱՀ

14. «Հայաստանի Հանրապետության և Ռուսաստանի Դաշնության միջև 2013

թվականի հունիսի 25-ի՝ «Հայաստանի Հանրապետության և Ռուսաստանի Դաշնության

միջև ռազմատեխնիկական համագործակցության զարգացման մասին» պայմանագրի

շրջանակներում մատակարարվող ռազմական նշանակության արտադրանքի

առկայության և նպատակային օգտագործման նկատմամբ հսկողության

իրականացման կարգի մասին» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին»

7/27/2017 Արտակ Զաքարյան Կ-101-28.07.2017-ՊԱ

15. «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Կորեայի Հանրապետության

կառավարության միջև մշակույթի, սպորտի և կրթության բնագավառներում

համագործակցության մասին» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին»

7/27/2017 Արթուր Պողոսյան Կ-102-28.07.2017-ԳԿ

16. «Թմրամիջոցների, հոգեմետ նյութերի և դրանց պրեկուրսորների նմուշների



հանձնման կարգի մասին» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին»

7/28/2017 Հունան Պողոսյան Կ-106-31.07.2017-ՊԻՄԻ


