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ՏԵՂԵԿԱՆՔ 

   
Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի 2014 թվականի  

հունիսի 21-ի` ԱԺ պատգամավորների նախաձեռնությամբ գումարված արտահերթ նստաշրջանի մասին 
 

N 

ը/կ 

Հարցի անվանումը Հեղինակը Ծանոթություն 

1 2 3 4 

1. 

Արդյունաբերական քաղաքականության մասին 

(քվեարկություն) 

ՀՀ ԱԺ 

պատգամավորներ 
Միքայել 

Մելքումյան, Հերմինե 

Նաղդալյան, Նաիրա 

Զոհրաբյան 
Պ-397-

26.11.2013,31.01.2014-ՏՀ  

Քվեարկվեց և ընդունվեց 
առաջին ընթերցմամբ` 67 

կողմ, 1 դեմ, 0 ձեռնպահ 
ձայներով 

2. 
ա. «Գովազդի մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ 

լրացումներ կատարելու մասին 
բ. «Հեռուստատեսության եւ ռադիոյի մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին 

(2-րդ ընթերցում, քվեարկություն) 

 

ՀՀ ԱԺ 

պատգամավորներ 
Արման Սահակյան, Սամվել 

Ֆարմանյան, Նաիրա 

Կարապետյան, Տաճատ 

Վարդապետյան, Լեւոն 

Մարտիրոսյան, Էդմոն 

Մարուքյան 
Պ-412, 4121-

05.12.2013,05.03.2014-ԳԿ 

Քվեարկվեց և ընդունվեց 

երկրորդ ընթերցմամբ և 
ամբողջությամբ` 67 կողմ, 0 

դեմ, 0 ձեռնպահ ձայներով 

3. ա. «Հայաստանի Հանրապետության պետական 
պարգևների և պատվավոր կոչումների մասին»,  

ՀՀ կառավարություն 
Կ-408, 4083-29.11.2013-ՊԻ 

Քննարկվեց և ընդունվեց 
երրորդ ընթերցմամբ և 
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բ. «Վարչական իրավախախտումների 
վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության 
օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու 

մասին», 
գ. «Հայաստանի Հանրապետության քրեական 

օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին» 
դ. Հայաստանի Հանրապետության 

քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություն 
կատարելու մասին 

(3-րդ ընթերցում) 

Գ.ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ 

Անհետաձգելի 

ամբողջությամբ` 67 կողմ, 0 
դեմ, 0 ձեռնպահ ձայներով 

4. ա.«Սննդամթերքի անվտանգության պետական 

վերահսկողության մասին»,  
բ. «Սննդամթերքի անվտանգության մասին»,  

գ. «Հայաստանի Հանրապետության 
բնակչության սանիտարահամաճարակային անվտան-
գության ապահովման մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում լրացում և 
փոփոխություն կատարելու մասին», 

 դ. «Անասնաբուժության մասին»,  
 ե. «Տեղական ինքնակառավարման մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին», 

 զ. «Երևան քաղաքում տեղական 

ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություն 

կատարելու մասին», 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-543-5438-18.06.2014-ԳԲ 

Ս.ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ 

 

Քննարկվեց և ընդունվեց 

երրորդ ընթերցմամբ և 
ամբողջությամբ` 67 կողմ, 0 

դեմ, 0 ձեռնպահ ձայներով 
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է. «Բուսասանիտարիայի մասին»,  
ը. «Կերի մասին»,  
թ. «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու 
մասին» 

(3-րդ ընթերցում) 

5. 
«Հանրային հատվածի կազմակերպությունների  

հաշվապահական հաշվառման մասին»  
(3-րդ ընթերցում) 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-088-

20.09.2012,31.01.2014-ՖՎ 
Վ.ՄԻՐՈՒՄՅԱՆ 

Քննարկվեց և ընդունվեց 
երրորդ ընթերցմամբ և 

ամբողջությամբ` 67 կողմ, 0 

դեմ, 0 ձեռնպահ ձայներով 

6. ա. «Կուտակային կենսաթոշակների մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություն կատարելու մասին»,  
բ. «Ներդրումային ֆոնդերի մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ 
և փոփոխություններ կատարելու մասին», 

գ. «Հայաստանի Հանրապետության 
քաղաքացիական օրենսգրքում լրացումներ 

կատարելու մասին»,  
դ. «Եկամտային հարկի և պարտադիր 

կուտակային վճարի անձնավորված հաշվառման 

մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին»,  

ե. «Եկամտային հարկի մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ 

կատարելու մասին»,  

ՀՀ կառավարություն 
Կ-550, 55010-

18.06.2014,21.06.2014-ՍՀ 

Ա. ԱՍԱՏՐՅԱՆ 

Քննարկվեց և ընդունվեց 

երրորդ ընթերցմամբ և 

ամբողջությամբ` 66 կողմ, 0 
դեմ, 0 ձեռնպահ ձայներով 
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զ. «Սնանկության մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ 
կատարելու մասին», 

է. «Հայաստանի Հանրապետության 
բյուջետային համակարգի մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու 
մասին»,  

ը. «Նվազագույն ամսական աշխատավարձի 
մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
լրացում կատարելու մասին»,  

թ. «Կենսաթոշակային համակարգի կուտակային 
բաղադրիչի մասնակիցների իրավունքների և 

օրինական շահերի պաշտպանության լրացուցիչ 
երաշխիքների մասին»  

(3-րդ ընթերցում) 

7. ա. «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության 

գնահատման և փորձաքննության մասին», 
բ. «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու 
մասին», 

«Ընդերքի մասին Հայաստանի 
Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություններ 
կատարելու մասին» 

(3-րդ ընթերցում) 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-312-3122-05.08.2013-ԳԲ 

Ս.ՊԱՊՅԱՆ 

Քննարկվեց և ընդունվեց 

երրորդ ընթերցմամբ և 
ամբողջությամբ` 65 կողմ, 0 

դեմ, 1 ձեռնպահ ձայներով 

 

 


