საქართველო IX მოწვევის პარლამენტის 2019 წლის
საგაზაფხულო სესია
(28 ივნისის მდგომარეობით)
(პარლამენტის სხდომა 39 (მ.შ. 1 რიგგარეშე)

მიღებულია 174 კანონი.
საქართველოს მთავრობა - 71 კანონი
დადგენილება - 615
საკადრო საკითხებზე დადგენილება - 16
საერთაშორისო ხელშეკრულება, შეთანხმება, მემორანდუმი, კონვენცია - 29
დენონსირება - 1 კონვენციის ოქმი
რეზოლუცია - 1

საქართველოს პარლამენტის კომიტეტები - 17 კანონი
1.
2.
3.
4.

აგრარულ საკითხთა კომიტეტი - 12.
განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის კომიტეტი - 1.
გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტი - 2.
ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტი - 2.

საქართველოს პარლამენტის წევრები - 86 კანონი
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ა. ზოიძე − 1 კანონი.
ზ. გაბუნია − 3 კანონი.
ო. დანელია − 1 კანონი.
ზ. გაბუნია, მ. ჯაში − 1 კანონი.
კ. კუჭავა, გ. გულორდავა − 2 კანონი.
ე. ბესელია, გ. ფოფხაძე − 1 კანონი.
ი. სესიაშვილი, გ. კახიანი − 1 კანონი.
გ. ენუქიძე, ი. წულაია − 1 კანონი.

9. ს. კილაძე, დ. ცქიტიშვილი, ა. ზოიძე, თ. ხულორდავა − 4 კანონი.
10. გ. კახიანი, გ. მაჭარაშვილი, კ. კოპალიანი, ალ. ქვარაია − 1 კანონი.
11. ან. ოხანაშვილი, დ. მათიკაშვილი, რ. იონათამიშვილი, გ. მაჭარაშვილი − 20
კანონი.
12. კ. კუჭავა, ზ. ხუციშვილი, ს. მახათაძე, ნ. წილოსანი, გ. სამხარაული − 2 კანონი.
13. ნ. წილოსანი, კ. კუჭავა, მ. მდინარაძე, ი. (დაჩი) ბერაია, არ. თალაკვაძე − 1 კანონი.
14. ან. ოხანაშვილი, გ. კახიანი, რ. იონათამიშვილი, ს. კილაძე, მ. მდინარაძე − 1
კანონი.
15. ან. ოხანაშვილი, დ. მათიკაშვილი, რ. იონათამიშვილი, გ. გულორდავა, ვ.
ზარდიაშვილი, მ. მდინარაძე − 12 კანონი.
16. კ. კუჭავა, ო. დანელია, ზ. ხუციშვილი, ენ. მაჭავარიანი, კ. ლურსმანაშვილი, ს.
მახათაძე, გ. მეშველიანი, ი. ხახუბია − 1 კანონი.
17. კ. კუჭავა, მ. მდინარაძე, ზ. ხუციშვილი, ენ. მაჭავარიანი, გ. გაჩეჩილაძე, გ.
მეშველიანი, ნ. წილოსანი, გ. კახიანი − 1 კანონი.
18. ი. კობახიძე, არ. თალაკვაძე, მ. მდინარაძე, ან. ოხანაშვილი, გ. კახიანი, დ.
მათიკაშვილი, გ. მაჭარაშვილი − 3 კანონი.
19. თ. ჩუგოშვილი, თ. ხულორდავა, დ. ცქიტიშვილი, რ. იონათამიშვილი, გ. მაღრაძე,
ენ. მაჭავარიანი, გ. ტუღუში − 4 კანონი.
20. რ. იონათამიშვილი, დ. მათიკაშვილი, ი. (დაჩი) ბერაია, ვ. ზარდიაშვილი, ან.
ოხანაშვილი, ს. კილაძე, ც. ზურაბიანი − 1 კანონი.
21. მ. მდინარაძე, ვ. ზარდიაშვილი, დ. მათიკაშვილი, ან. ოხანაშვილი, გ. ხატიძე, ე.
ბესელია, გ. ფოფხაძე, ო. ჩრდილელი − 21 კანონი.
22. თ. ჩუგოშვილი, ი. ფრუიძე, დ. ცქიტიშვილი, ა. ზოიძე, ს. ქაცარავა, ნ. წილოსანი,
არ. თალაკვაძე, გ. გაჩეჩილაძე, ზ. ხუციშვილი, კ. კუჭავა, შ. ხაბარელი − 2 კანონი.
23. კ. კუჭავა, ო. დანელია, ზ. ხუციშვილი, ენ. მაჭავარიანი, გ. გულორდავა, კ.
ლურსმანაშვილი, გ. გაჩეჩილაძე, ი. ხახუბია, გ. მეშველიანი, ს. მახათაძე, მ.
მდინარაძე, ი. (დაჩი) ბერაია, ი. ფრუიძე, ან. ოხანაშვილი, ც. ზურაბიანი, ი.
მეზურნიშვილი, ს. კუდბა, მ. ქვარაია − 1 კანონი.

საორგანიზაციო დეპარტამენტი

