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ՏԵՂԵԿԱՆՔ
Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի 2017 թվականի

հունվարի 15-ին գումարվող նիստերի մասին

N
ը/կ

Հարցի անվանումը Հեղինակը Ծանոթություն

1 2 3 4
1. Ահաբեկչական խմբավորումների կողմից իրենց վե-

րահսկողության ներքո գտնվող Իրաքի Հանրապետու-
թյան տարածքներում եզդի ժողովրդի նկատմամբ
2014 թվականին իրականացված ցեղասպանության
դատապարտման մասին

Աժ պատգամավորներ
Վահրամ Բաղդասար-

յան, Ռուստամ Մախմու-
դյան, Արմեն Աշոտյան,
«Հայաստանի Հանրա-
պետական կուսակցու-

թյուն» խմբակցու-
թյուն,«Ծառուկյան»

խմբակցություն,«Հայ Յե-
ղափոխական Դաշնակ-

ցություն» խմբակցու-
թյուն,«Ելք» խմբակցու-

թյուն
Պ-203-

06.12.2017,12.01.2018-
ԱՀ-013/0

Հայտարարությունն
ընդունվեց` 91 կողմ, 0 դեմ, 1

ձեռնպահ ձայներով

2. ա. «Հայաստանի Հանրապետության ջրային
օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատա-

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Կ-173-02.11.2017-ՏՏԳԲ

Քննարկվեց և ընդունվեց
առաջին ընթերցմամբ`  66
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րելու մասին»,
բ. «Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապե-
տության օրենքում փոփոխություն կատարելու մա-
սին»,
գ. «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրա-
պետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մա-
սին»

Արծվիկ Մինասյան կողմ, 1 դեմ, 25 ձեռնպահ
ձայներով

3. ա. «Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրա-
պետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մա-
սին»,
բ. «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրա-
պետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մա-
սին»

ԱԺ պատգամավորներ
Էդմոն

Մարուքյան, Արարատ
Միրզոյան, Նիկոլ
Փաշինյան, Գևորգ

Գորգիսյան, Արտակ
Զեյնալյան

Պ-134-
23.09.2017,13.11.2017-

ՏՀ-011/0
Արծվիկ Մինասյան

Քննարկվեց և ընդունվեց
առաջին ընթերցմամբ` 92
կողմ, 0 դեմ, 0 ձեռնպահ

ձայներով

4. ա. «Ոստիկանության մասին» Հայաuտանի Հանրա-
պետության օրենքում լրացում կատարելու մասին»,
բ. «Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի
ներքին ծառայության կանոնագիրքը հաստատելու
մասին» Հայաuտանի Հանրապետության օրենքում
լրացում կատարելու մասին»,
գ. «Ռազմական ոստիկանության մասին» Հայաuտա-
նի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Կ-166-24.10.2017-ՊԻՄԻ

Արթուր Ղամբարյան

Քննարկվեց և ընդունվեց
առաջին ընթերցմամբ` 86
կողմ, 6 դեմ, 0 ձեռնպահ

ձայներով
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մասին»,
դ. «Քրեակատարողական ծառայության մասին» Հա-
յաuտանի Հանրապետության օրենքում լրացում կա-
տարելու մասին»,
ե. «Ազգային անվտանգության մարմինների մասին»
Հայաuտանի Հանրապետության օրենքում լրացում
կատարելու մասին»,
զ. «Փրկարար ծառայության մասին» Հայաuտանի
Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մա-
սին»,
է. «Հրդեհային անվտանգության մասին» Հայաuտանի
Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու
մասին»,
ը. «Հարկային ծառայության մասին» Հայաuտանի
Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու
մասին»,
թ. «Մաքսային ծառայության մասին» Հայաuտանի
Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու
մասին»

5. «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և
Տաջիկստանի Հանրապետության կառավարության
միջև քաղաքացիների փոխադարձ այցելությունների
մասին» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին»

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Կ-229-18.12.2017-ԱՀ
Շավարշ Քոչարյան

Քննարկվեց և օրենքն
ընդունվեց`  92 կողմ, 0 դեմ,

0 ձեռնպահ ձայներով

6. «Փրկարար ուժերի և փրկարարի կարգավիճակի
մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Կ-161-20.10.2017-ՊԻՄԻ

Քննարկվեց և ընդունվեց
երկրորդ ընթերցմամբ և
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փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին»
(երկրորդ ընթերցում)

Արա Նազարյան ամբողջությամբ` 91 կողմ, 0
դեմ, 1 ձեռնպահ ձայներով

ա. «Հաշվեքննիչ պալատի մասին»,
բ. «Աուդիտորական գործունեության մասին» Հայաս-
տանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարե-
լու մասին»,
գ. «Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային
համակարգի մասին» Հայաստանի Հանրապետության
օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին»,
դ. «Գանձապետական համակարգի մասին» Հայաս-
տանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն
կատարելու մասին»,
ե. «Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումնե-
րի կազմակերպման և անցկացման մասին» Հայաս-
տանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն
կատարելու մասին»,
զ. «Պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց
վարձատրության մասին» Հայաստանի Հանրապետու-
թյան օրենքում փոփոխություններ կատարելու մա-
սին»,
է. «Պետական և ծառայողական գաղտնիքի մասին»
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխու-
թյուն կատարելու մասին»,
ը. «Հատուկ քննչական ծառայության մասին» Հայաս-
տանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն

ԱԺ պատգամավորներ
Գալուստ Սահակ-

յան, Գագիկ Մինաս-
յան, Սամվել Նիկոյան

Պ-154-
16.10.2017,24.11.2017-

ՖՎ

Քննարկվեց և ընդունվեց
երկրորդ ընթերցմամբ և

ամբողջությամբ` 85 կողմ, 6
դեմ, 1 ձեռնպահ ձայներով
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կատարելու մասին»,
թ. «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաս-
տանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ
կատարելու մասին»,
ժ. «Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավար-
ման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրեն-
քում փոփոխություն կատարելու մասին»,
ժա. Հայաստանի Հանրապետության քրեական դա-
տավարության օրենսգրքում փոփոխություն կատարե-
լու մասին
(երկրորդ ընթերցում)

8. ա. «Ավտոմոբիլային տրանսպորտի մասին» Հայաս-
տանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ
կատարելու մասին»,
բ. «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ»
Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում
փոփոխություններ կատարելու մասին»

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Կ-180-13.11.2017-ՏՀ
Գագիկ Գրիգորյան

Քննարկվեց և ընդունվեց
առաջին ընթերցմամբ` 59
կողմ, 7 դեմ, 27 ձեռնպահ

ձայներով

9. Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ
Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում
փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Կ-050-

06.07.2017,10.01.2018-
ՊԻՄԻ

Գագիկ Գրիգորյան

Քննարկվեց և ընդունվեց
առաջին ընթերցմամբ` 86
կողմ, 7 դեմ, 0 ձեռնպահ

ձայներով

10. «Կազմակերպությունների և անհատ ձեռնարկատերե-
րի կողմից ներմուծվող՝ ակցիզային հարկով հարկման
ոչ ենթակա այն ապրանքների ցանկը հաստատելու

ԱԺ պատգամավորներ
Միքայել

Մելքումյան, Նաիրա

Քննարկվեց և ընդունվեց
երկրորդ ընթերցմամբ և

ամբողջությամբ`  93 կողմ, 0
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մասին, որոնց ներմուծումն ազատված է ավելացված
արժեքի հարկից» Հայաստանի Հանրապետության
օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)

Զոհրաբյան, Վարդևան
Գրիգորյան

Պ-158-
19.10.2017,29.11.2017-ՏՀ

Դավիթ Անանյան

դեմ, 0 ձեռնպահ ձայներով

11. Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգըր-
քում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)

ԱԺ պատգամավորներ
Գալուստ

Սահակյան, Ռաֆիկ
Գրիգորյան, Կարինե
Աճեմյան, Մարգարիտ

Եսայան
Պ-027-20.06.2017-ՊԱ

Քննարկվեց և ընդունվեց
երկրորդ ընթերցմամբ և

ամբողջությամբ`  93 կողմ, 0
դեմ, 0 ձեռնպահ ձայներով

12. ա. «Հայաստանի Հանրապետության հողային
օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին»,
բ. «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական
օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին»,
գ. «Տեղական ինքնակառավարման մասին»
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում
կատարելու մասին»,
դ. «Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման
մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում
լրացում կատարելու մասին»
ե. «Բնակչության պետական ռեգիստրի մասին»
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում
կատարելու մասին»,

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Կ-013-01.06.2017-ՊԻՄԻ
Արթուր Հովհաննիսյան

Քննարկվեց և ընդունվեց
երկրորդ ընթերցմամբ և

ամբողջությամբ`  93 կողմ, 0
դեմ, 0 ձեռնպահ ձայներով
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զ. «Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական
գրանցման մասին» Հայաստանի Հանրապետության
օրենքում լրացում կատարելու մասին»
(երկրորդ ընթերցում)

13. «Պետական և ծառայողական գաղտնիքի մասին»
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխու-
թյուն կատարելու մասին»
(երկրորդ ընթերցում)

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Կ-139-03.10.2017-ՊԻՄԻ
Արթուր Հովհաննիսյան

Քննարկվեց և ընդունվեց
երկրորդ ընթերցմամբ և

ամբողջությամբ`  93 կողմ, 0
դեմ, 0 ձեռնպահ ձայներով

14. «Շարժական գույքի նկատմամբ ապահովված
իրավունքների գրանցման մասին» Հայաստանի
Հանրապետության օրենքում փոփոխություն
կատարելու մասին»
(երկրորդ ընթերցում)

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Կ-148-05.10.2017-ՊԻՄԻ
Արթուր Հովհաննիսյան

Քննարկվեց և ընդունվեց
երկրորդ ընթերցմամբ և

ամբողջությամբ`  93 կողմ, 0
դեմ, 0 ձեռնպահ ձայներով

15. ա. «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիա-
կան օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ
կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության
օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին»,
բ. Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական
օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին»,
գ. «Իրավաբանական անձանց պետական գրանց-
ման, իրավաբանական անձանց առանձնացված ստո-
րաբաժանումների, հիմնարկների և անհատ ձեռնար-
կատերերի պետական հաշվառման մասին» Հայաս-
տանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարե-
լու մասին»,

ԱԺ պատգամավորներ
Հրայր Թովմա-

սյան, Կարեն Ավագ-
յան, Սամվել Ֆարմա-
նյան, Արման Սահակ-
յան, Արմեն Աշոտյան

Պ-178-
07.11.2017,01.12.2017-

ՊԻՄԻ
Արթուր Հովհաննիսյան

Քննարկվեց և ընդունվեց
երկրորդ ընթերցմամբ և

ամբողջությամբ`  93 կողմ, 0
դեմ, 0 ձեռնպահ ձայներով
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դ. «Հասարակական կազմակերպությունների մասին»
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխու-
թյուն կատարելու մասին»
(երկրորդ ընթերցում)

16. ա. «Հայաստանի Հանրապետության քրեական դա-
տավարության օրենսգրքում փոփոխություններ և լրա-
ցումներ կատարելու մասին»,
բ. «Հայաստանի Հանրապետության վարչական դա-
տավարության օրենսգրքում փոփոխություններ և լրա-
ցում կատարելու մասին»,
գ. «Հայաստանի Հանրապետության քրեական
օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին»,
դ. «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկ-
ման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրեն-
քում փոփոխություն կատարելու մասին»

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Կ-183-16.11.2017-ՊԻՄԻ
Արթուր Հովհաննիսյան

Քննարկվեց և ընդունվեց
երկրորդ ընթերցմամբ և

ամբողջությամբ`  93 կողմ, 0
դեմ, 0 ձեռնպահ ձայներով

17. ա. «Սահմանադրական դատարանի մասին» Հայաս-
տանի Հանրապետության սահմանադրական օրենք,
բ. «Պետական պաշտոններ զբաղեցրած անձանց սո-
ցիալական երաշխիքների մասին» Հայաստանի Հան-
րապետության օրենքում փոփոխություններ կատա-
րելու մասին»,
գ. «Պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց
վարձատրության մասին» Հայաստանի Հանրապետու-
թյան օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կա-
տարելու մասին»,

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Կ-206-07.12.2017-ՊԻՄԻ
Արթուր Հովհաննիսյան

Քննարկվեց և ընդունվեց
երկրորդ ընթերցմամբ և

ամբողջությամբ` 87 կողմ, 7
դեմ, 0 ձեռնպահ ձայներով



9

դ. «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրա-
պետության օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ
կատարելու մասին»,
ե. «Հանրային ծառայության մասին» Հայաստանի
Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ
կատարելու մասին»,
զ. «Հատուկ քննչական ծառայության մասին»
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում
փոփոխություն կատարելու մասին»,
է. «Հայաստանի Հանրապետության քրեական
դատավարության օրենսգրքում փոփոխություն և
լրացում կատարելու մասին»,
ը. «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ
Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում
լրացումներ կատարելու մասին»,
թ. «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» Հայաստանի
Հանրապետության սահմանադրական օրենքում
փոփոխություն և լրացումներ կատարելու մասին»,
ժ. «Սահմանադրական դատարանի մասին»
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում
կատարելու մասին»,
ժա. «Արհեստակցական միությունների մասին» Հա-
յաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն
կատարելու մասին»,
ժբ. «Դիվանագիտական ծառայության մասին» Հա-
յաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխու-
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թյուններ կատարելու մասին»,
ժգ. «Տեղական հանրաքվեի մասին» Հայաստանի
Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատա-
րելու մասին»,
ժդ. «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսա-
վորման դեմ պայքարի մասին» Հայաստանի Հանրա-
պետության օրենքում լրացում կատարելու մասին»,
ժե. «Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավար-
ման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրեն-
քում փոփոխություն կատարելու մասին»,
ժզ. Հայաստանի Հանրապետության վարչական դա-
տավարության օրենսգրքում փոփոխություններ կա-
տարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)

18. «Ահաբեկչության դեմ պայքարի մասին» Հայաստանի
Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ
կատարելու մասին

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Կ-188-20.11.2017-ՊԻՄԻ
Արթուր Հովհաննիսյան

Քննարկվեց և ընդունվեց
առաջին ընթերցմամբ`  93
կողմ, 0 դեմ, 0 ձեռնպահ

ձայներով
19. ա. «Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմի-

տեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրեն-
քում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մա-
սին»,
բ. «Պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց
վարձատրության մասին» Հայաստանի Հանրապետու-
թյան օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կա-
տարելու մասին»,

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Կ-060-07.07.2017-

ՊԻՄԻ
Արթուր Հովհաննիսյան

Քննարկվեց և ընդունվեց
երկրորդ ընթերցմամբ և

ամբողջությամբ` 85 կողմ, 7
դեմ, 0 ձեռնպահ ձայներով
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գ. «Օպերատիվ-հետախուզական գործունեության մա-
սին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրա-
ցում կատարելու մասին»,
դ. «Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմի-
տեի դեպարտամենտում պետական ծառայության մա-
սին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փո-
փոխություն և լրացում կատարելու մասին»
ե. «Արդարադատության ակադեմիայի մասին» Հա-
յաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն
կատարելու մասին»
(երկրորդ ընթերցում)

20. Հայաստանի Հանրապետության քրեական
օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)

ԱԺ պատգամավորներ
Կարեն

Ավագյան, Հրայր
Թովմասյան

Պ-129-
15.09.2017,09.11.2017-

ՊԻՄԻ

Քննարկվեց և ընդունվեց
երկրորդ ընթերցմամբ և

ամբողջությամբ` 92 կողմ, 0
դեմ, 0 ձեռնպահ ձայներով

21. ա. «Էներգետիկայի մասին» Հայաստանի Հանրապե-
տության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ
կատարելու մասին»,
բ. «Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրա-
պետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու
մասին»,
գ. «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրա-
պետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Կ-135-

27.09.2017,15.01.2018-
ՏՀ

Հայկ Արզումանի
Հարությունյան

Քննարկվեց և ընդունվեց
առաջին ընթերցմամբ` 87
կողմ, 6 դեմ, 0 ձեռնպահ

ձայներով
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մասին»
22. ա. «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսա-

վորման դեմ պայքարի մասին» Հայաստանի Հանրա-
պետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ
կատարելու մասին»,
բ. «Հայաստանի Հանրապետության քրեական
օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին»,
գ. «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիա-
կան օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին»

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Կ-190-23.11.2017-ՖՎ

Վախթանգ
Աբրահամյան

Քննարկվեց և ընդունվեց
առաջին ընթերցմամբ` 87
կողմ, 7 դեմ, 0 ձեռնպահ

ձայներով

23. «Խաղաղ նպատակներով ատոմային էներգիայի ան-
վտանգ օգտագործման մասին» Հայաստանի Հանրա-
պետության օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ
կատարելու մասին»

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Կ-198-04.12.2017-ՏՀ
Աշոտ Մարտիրոսյան

Քննարկվեց և ընդունվեց
առաջին ընթերցմամբ` 87
կողմ, 7 դեմ, 0 ձեռնպահ

ձայներով
24. «Ոստիկանության մասին» Հայաստանի Հանրապե-

տության օրենքում լրացումներ և փոփոխություն կա-
տարելու մասին»

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Վարդան Եղիազարյան

Կ-210-11.12.2017-ՊԱ
Անհետաձգելի

Քննարկվեց և ընդունվեց
առաջին ընթերցմամբ` 57
կողմ, 31 դեմ, 0 ձեռնպահ

ձայներով
25. «Շահումով խաղերի, ինտերնետ շահումով խաղերի և

խաղատների մասին» Հայաստանի Հանրապետու-
թյան օրենքում լրացումներ կատարելու մասին»

ԱԺ պատգամավորներ
Էդմոն

Մարուքյան, Արարատ
Միրզոյան, Նիկոլ
Փաշինյան,Գևորգ

Գորգիսյան, Արտակ
Զեյնալյան

Պ-133-
23.09.2017,13.11.2017-

Քննարկվեց և ընդունվեց
առաջին ընթերցմամբ` 94
կողմ, 0 դեմ, 0 ձեռնպահ

ձայներով
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ՏՀ
Կարեն Թամազյան

26. ա. «Շահումով խաղերի, ինտերնետ շահումով խաղե-
րի և խաղատների մասին» Հայաստանի Հանրապե-
տության օրենքում փոփոխություն և լրացումներ կա-
տարելու մասին»,
բ. «Վիճակախաղերի մասին» Հայաստանի Հանրա-
պետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ
կատարելու մասին»

ԱԺ պատգամավորներ
Սամվել

Ֆարմանյան, Աղվան
Վարդանյան, Ռուզանն
ա Մուրադյան, Հրայր

Թովմասյան, Վարդևան
Գրիգորյան, Մանե

Թանդիլյան, Գագիկ
Մելիքյան, Ռուստամ

Մախմուդյան, Շուշան
Սարդարյան, Սերգեյ
Բագրատյան, Արման

Սաղաթելյան, Միհրան
Հակոբյան, Ջեմմա

Բաղդասարյան
Պ-187-20.11.2017-ՏՀ
Կարեն Թամազյան

Քննարկվեց և ընդունվեց
առաջին ընթերցմամբ` 94
կողմ, 0 դեմ, 0 ձեռնպահ

ձայներով

Հունվարի 15-ից 17-ի նիստերի ընթացքում`
- Հայտարարությամբ հանդես եկան 16 պատգամավոր:
- 12 պատգամավոր հարցերով դիմեցին կառավարությանը:


