ინფორმაცია საქართველოს პარლამენტში 2019 წლის მესამე კვარტალში საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნით შემოსული
განცხადებების და მათზე გაცემული პასუხების თაობაზე
№

1

საქმისწარმოების
დეპარტამენტში
წერილის
რეგისტრაციის
ნომერი და
თარიღი
1-12707/19
02.07.19

შემოსული
წერილის
ნომერი და
თარიღი

გამომგზავნი
ორგანიზაციის
დასახელება

მოქალაქე
ნაირა ფირანიშვილი

2

1-12751/19
03.07.19

მოქალაქე
თამარ ზარიძე

3

1-12778/19
03.07.19

მოქალაქე
სალომე ჩადუნელი

4

1-12805/19
03.07.19

მოქალაქე
სალომე ჩადუნელი

5

1-12930/19
04.07.19

მოქალაქე
ზვიად ტომარაძე

ადრესატი

შესრულების
თარიღი და
წერილის
ნომერი

შენიშვნა

contact@parli
ament.ge

02.07.19

contact@parli
ament.ge

03.07.19

ე. სვიანაიძე

17.07.19

მასალა
გაეგზავნა
ელფოსტით
პასუხი
გაეგზავნა
ელფოსტით
პასუხი
გაეგზავნა
ელფოსტით

ე. სვიანაიძე

23.07.19

ე. სვიანაიძე

04.07.19
№7638/2-7/19

მოკლე შინაარსი

„სასოფლო-სამეურნეო
დანიშნულების
მიწის საკუთრების შესახებ“ საქართველოს
კანონი (№4848, 25.06.2019).
„გარემოს დაცვის შესახებ“ საქართველოს
კანონის (№519, 10.12.1996) განმარტებითი
ბარათი.
საქართველოს იმ პარლამენტის წევრების
სია,
რომლებიც
გაწევრიანებულია
დაგროვებითი პენსიის სისტემაში და ასევე,
იმ პარლამენტის წევრების სია, რომლებმაც
დატოვეს სქემა.
2018 წლის 16 დეკემბრიდან დღემდე
საქართველოს პარლამენტის წევრების მიერ
პარლამენტის პლენარული სხდომებისა და
კომიტეტის
სხდომების
საპატიო
და
არასაპატიო
მიზეზებით
გაცდენების
თაობაზე ინფორმაცია. ამასთანავე, მოხდა
თუ არა მათი ხელფასების დაქვითვა
არასაპატიო მიზეზებით გაცდენების გამო,
რამდენი ლარით დაჯარიმდნენ და რა
სიხშირით.
საქართველოს პარლამენტში არანაკლებ
30000 ამომრჩევლის მიერ 2018 წლის 15
ნოემბერს ინიციირებული „უცხოელთა და
მოქალაქეობის
არმქონე
პირთა
სამართლებრივი მდგომარეობის შესახებ“
საქართველოს
კანონში
ცვლილების

ავტორთან
შეთანხმებით
პასუხი
(სრულყოფილი
ფორმით)
გაეგზავნა
მოგვიანებით

6

1-13128/19
08.07.19

მოქალაქე
თამარ ზარიძე

7

1-13233/19
09.07.19

მოქალაქე
ლეილა არხოშაშვილი

8

1-13478/19
12.07.19

9

1-13482/19
12.07.19

მოქალაქე
როდერი ლიონი

10

1-13565/19
12.07.19

მოქალაქე
სალომე ჩადუნელი

206354/30
11.07.19

№15
პენიტენციური
დაწესებულება
ვახტანგ დიდიძე

შეტანის თაობაზე“ კანონპროექტის (№073/246) განხილვის ვადებთან დაკავშირებით
ინფორმაცია.
„გარემოს დაცვის შესახებ“ საქართველოს
კანონში
(№519,
10.12.1996)
განხორციელებული
შემდეგი
ცვლილებების: №5604, 14.12.2007; №3049,
04.05.2010; №4398, 11.03.2011; №5640,
27.12.2011;
№469,
25.03.2013;
№3000,
26.12.2014; №1698, 07.12.2017 და №3060,
05.07.2018 განმარტებითი ბარათები.
„საქართველოს
სამოქალაქო
კოდექსში
ცვლილების
შეტანის
შესახებ“
საქართველოს კანონის (№4851, 25.06.2019)
პირველი, მეორე და მესამე მოსმენების
ვარიანტები
და
მათი
პარლამენტის
პლენარულ
სხდომებზე
განხილვის
სტენოგრაფიული ჩანაწერები.
მსჯავრდებულ მიხეილ ზუბალაშვილის
განცხადების თაობაზე, რომელიც ითხოვს
„საქართველოს
კონსტიტუცია“
საქართველოს კონსტიტუციურ კანონის
(№786, 24.08.1995), „საქართველოს სისხლის
სამართლის კოდექსი“ (№2287, 22.07.1999)
და
„პატიმრობის
კოდექსი“
(№2696,
04.03.2010)
საქართველოს
კანონების
კონსოლიდირებულ ვერსიებს.
„რეკლამის შესახებ“ (№1228, 18.02.1998) და
„ლატარიების,
აზარტული
და
სხვა
მომგებიანი თამაშობების შესახებ“ (№1180,
25.03.2005)
საქართველოს
კანონების
კონსოლიდირებული ვერსიები.
რომელი
საპარლამენტო
ასამბლეების
წევრია
საქართველო,
რომელი
საპარლამენტო
ასამბლეები
გაიმართა
საქართველოში, სად და ვინ იყვნენ

contact@parli
ament.ge

08.07.19

მასალა
გაეგზავნა
ელფოსტით

contact@parli
ament.ge

12.07.19

მასალა
გაეგზავნა
ელფოსტით

ე. სვიანაიძე

12.07.19
№7961/2-7/19

contact@parli
ament.ge

12.07.19

მასალა
გაეგზავნა
ელფოსტით

ე. სვიანაიძე

25.07.19

მასალა
გაეგზავნა
ელფოსტით

11

1-13678/19
15.07.19

112
15.07.19

„ფაქტ-მეტრი“
დავით ქუტიძე

12

1-13696/19
15.07.19

მოქალაქე
ანა-მარია ლორდანიდი

13

1-14021/19
22.07.19

მოქალაქე
ლევან ხალხელაური

14

1-14218/19
24.07.19

მოქალაქე
ანი მაჩაიძე

15

1-14232/19
24.07.19

მოქალაქე
გელა ფიფია

დელეგატები და სხდომის წამყვანები.
ამასთანავე, საპარლამენტო ასამბლეების
თემატიკის შესახებ ინფორმაცია.
საქართველოს პარლამენტის 2019 წლის 1
მაისის პლენარულ სხდომაზე პარლამენტის
წევრის ზურაბ ჭიაბერაშვილის გამოსვლის
სტენოგრაფიული ჩანაწერი.
საქართველოს პარლამენტის 2008 წლის 26
სექტემბრის, 2012 წლის 30 მარტის, 2014
წლის 29 ოქტომბრის, 2017 წლის 8
თებერვლის, 1 მარტისა და 7 აპრილის
პლენარული სხდომების სტენოგრამები.
საქართველოს საგადასახადო კოდექსში
შეტანილი შემდეგი ცვლილებების №6446,
12.06.2012
და
№906,
30.07.2013
განმარტებითი ბარათები.

„მომხმარებლის უფლებების დაცვის
შესახებ“, „საქართველოს სამოქალაქო
კოდექსში
ცვლილების
შეტანის
შესახებ“,
„კონკურენციის
შესახებ“
საქართველოს კანონში ცვლილების
შეტანის თაობაზე“ და „რეკლამის
შესახებ“
საქართველოს
კანონში
ცვლილების
შეტანის
თაობაზე“
საკანონმდებლო პაკეტი (№07-3/368,
12.06.2019).
„საგზაო
მოძრაობის
შესახებ“
საქართველოს კანონში ცვლილების
შეტანის
თაობაზე“,
„საჯარო
სამართლის იურიდიული პირის –
საქართველოს
შინაგან
საქმეთა
სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს
მიერ გაწეული მომსახურებისათვის
დაწესებული საფასურისა და ვადების

ე. სვიანაიძე

15.07.19

მასალა
გაეგზავნა
ელფოსტით

contact@parli
ament.ge

16.07.19

მასალა
გაეგზავნა
ელფოსტით

contact@parli
ament.ge

22.07.19

მასალა
გაეგზავნა
ელფოსტით

contact@parli
ament.ge

24.07.19

მასალა
გაეგზავნა
ელფოსტით

contact@parli
ament.ge

25.07.19

მასალა
გაეგზავნა
ელფოსტით

შესახებ“
საქართველოს
კანონში
ცვლილების
შეტანის
თაობაზე“,
„საქართველოს
ადმინისტრაციულ
სამართალდარღვევათა
კოდექსში
ცვლილების შეტანის შესახებ“ და
„ნარკოტიკული
საშუალებების,
ფსიქოტროპული
ნივთიერებების,
პრეკურსორებისა და ნარკოლოგიური
დახმარების შესახებ“ საქართველოს
კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“
საკანონმდებლო პაკეტი (№07-2/355,
29.05.2019).
16

1-14235/19
25.07.19

CA00411
91201928
24.07.19

მონაცემთა
სააგენტო

გაცვის

17

1-14236/19
25.07.19

მოქალაქე
მარი ხორბალაძე

18

1-14252/19
25.07.19

„ფაქტს-მეტრი“
მარიამ ქვათაძე

19

1-14276/19
25.07.19

მოქალაქე
აპოლონ გადელია

20

1-14368/19
29.07.19

მოქალაქე
თორნიკე გერლიანი

მოქალაქე
გიორგი
სელიმაშვილის
განცხადების თაობაზე, რომელიც ითხოვს
„საქართველოს
სისხლის
სამართლის
საპროცესო კოდექსის“ (№1251, 20.02.1998)
და ამ კოდექსში განხორციელებული
ცვლილებების განმარტებით ბარათებს.
„სასოფლო-სამეურნეო
დანიშნულების
მიწის საკუთრების შესახებ“ საქართველოს
კანონი (№4848, 25.06.2019).
საქართველოს პარლამენტის 2019 წლის 31
მაისის პლენარულ სხდომაზე პარლამენტის
წევრის თინათინ ბოკუჩავას გამოსვლის
სტენოგრაფიული ჩანაწერი.
საქართველოს IX მოწვევის პარლამენტში
მის მიერ შემოტანილი განცხადებებისა და
საჩივრების ასლები.
2018 წლის 1 სექტემბრიდან 6 დეკემბრამდე
საქართველოს პარლამენტის პლენარულ
სხდომებზე მოწვეული იყვნენ თუ არა
საქართველოს
პრემიერ-მინისტრი,
საქართველოს
შინაგან
საქმეთა
და
თავდაცვის
მინისტრები,
სახელმწიფო
უსაფრთხოების, დაზღვევის, სახელმწიფო

ე. სვიანაიძე

25.07.19

მასალა
გაეგზავნა
ელფოსტით

contact@parli
ament.ge

25.07.19

contact@parli
ament.ge

25.07.19

მასალა
გაეგზავნა
ელფოსტით
მასალა
გაეგზავნა
ელფოსტით

ა. თალაკვაძე

13.08.19
№9049/2-71/19
05.08.19

ე. სვიანაიძე

მასალა
გაეგზავნა
ელფოსტით

21

1-14905/19
05.08.19

09-4/8754
05.08.19

22

1-15068/19
08.08.19

მოქალაქე
ნიკოლოზ ოდიკაძე

23

1-15184/19
09.08.19

მოქალაქე
ნიკოლოზ ოდიკაძე

24

1-15253/19
12.08.19

09.08.19

საქართველოს სახალხო
დამცველის აპარატი
რუსუდან კოხოძე

შპს „იუაი“
გიორგი სვანაძე

სპეციალური
დაცვის
სამსახურების
ხელმძღვანელები.
ასეთის
არსებობის
შემთხვევაში, საქართველოს პარლამენტის
პლენარულ სხდომებზე მათი გამოსვლების
სტენოგრაფიული ჩანაწერები. ასევე, მათი
საქართველოს პარლამენტის კომიტეტებისა
და საპარლამენტო ფრაქციების სხდომებზე
მოწვევის თაობაზე ინფორმაცია.
„შეზღუდული
შესაძლებლობის
მქონე
პირთა უფლებების შესახებ“ გაეროს 2006
წლის კონვენციის ფაკულტატური ოქმის“
რატიფიცირება იგეგმება თუ არა. ასევე
საქართველოს
პარლამენტის
მიერ
განხორციელებული აქტივობების თაობაზე
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე
პირებთან დაკავშირებით (საკანონმდებლო
ინიციატივები, შენობის გარე და შიდა
სივრცითი
ინფრასტრუქტურის
მისაწვდომობა, ჩართულობა, სამოქმედო
გეგმა).
2018 წლის 6 დეკემბრიდან 2019 წლის 1
აგვისტომდე საქართველოს პარლამენტისა
და პარლამენტის კომიტეტების მიერ
განხორციელებული
საპარლამენტო
კონტროლის
თაობაზე
დეტალური
ინფორმაცია.
2018 წლის 6 დეკემბრიდან 2019 წლის 1
აგვისტომდე საქრათველოს პარლამენტის
ნდობის
ჯგუფის
მუშაობასთან
დაკავშირებით ინფორმაცია .
საქართველოს პარლამენტში არის თუ არა
წარმოდგენილი
რატიფიცირებისათვის
„საქართველოს მთავრობასა და ჩინეთის
სახალხო
რესპუბლიკის
სპეციალურ
ადმინისტრაციულ რეგიონ ჰონგ კონგის
მთავრობას
შორის
ინვესტიციების

გ. მიქანაძე

22.08.19
№9328/2-71/19

ე. სვიანაიძე

22.08.19

მასალა
გაეგზავნა
ელფოსტით

ე. სვიანაიძე

23.08.19

პასუხი
გაეგზავნა
ელფოსტით

ე. სვიანაიძე

12.08.19
№8989/2-7/19

25

1-15471/19
15.08.19

03-5725
14.08.19

„საერთაშორისო
გამჭვირვალობა
საქართველო“
ეკა გიგაური

-

26

1-15693/19
19.08.19

მონაცემთა
სააგენტო

გაცვის

27

1-15719/19
20.08.19

მოქალაქე
ელენე ლაზარიაშვილი

28

1-15726/19
20.08.19

ადვოკატი
მიხეილ ნოზაძე

29

1-15812/19
21.08.19

საქართველოს სახალხო
დამცველის აპარატი
თამარ გაბიანი

30

1-15971/19
26.08.19

მოქალაქე
მარიამ ავალიშვილი

ორმხრივი
ხელშეწყობის
შესახებ“
შეთანხმება.
2018 წლის 16 დეკემბრიდან 2019 წლის 1
ივლისამდე საქართველოს პარლამენტისა
და პარლამენტის კომიტეტების მიერ
განხორციელებული
საპარლამენტო
კონტროლის
თაობაზე
დეტალური
ინფორმაცია.
მოქალაქე კობა ნადირაძის განცხადების
თაობაზე, რომელიც ითხოვს საქართველოს
პარლამენტის მიერ
განხორციელებულ
აქტივობებს
შეზღუდული
შესაძლებლობების
მქონე
პირებთან
დაკავშირებით
(საკანონმდებლო
ინიციატივები, შენობის გარე და შიდა
სივრცითი
ინფრასტრუქტურის
მისაწვდომობა, ჩართულობა, სამოქმედო
გეგმა).
„მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონში
ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის
თაობაზე“ საქართველოს კანონის (№5913,
14.03.2008) განმარტებითი ბარათი.
საქართველოს VI მოწვევის ახალარჩეული
პარლამენტის პირველი სხდომა როდის
გაიმართა და „საქართველოს პარლამენტის
წევრთა
უფლებამოსილების
ცნობის
შესახებ“
საქართველოს
პარლამენტის
დადგენილება (№1, 22.04.2004).
„ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანების
შესახებ“
საქართველოს
კანონში
ცვლილებების
შეტანის
თაობაზე“
საქართველოს კანონის (№3290, 09.06.2006)
განმარტებითი ბარათი.
საქართველოს
პარლამენტში
რის
საფუძველზე შეირჩა ადმინისტრაციული
ხელშეკრულებით დასაქმებული პირები და

ე. სვიანაიძე

13.09.19
№10174/2-7/19

ა. თალაკვაძე

03.09.19

contact@parli
ament.ge

20.08.19

ე. სვიანაიძე

20.08.19
№9261/2-71/19

გ. მიქანაძე

22.08.19
№9319/2-7/19

ე. სვიანაიძე

05.09.19

ავტორთან
შეთანხმებით
პასუხი
გაეგზავნა
ვადის
დარღვევით
პასუხი
გაეგზავნა
ელფოსტით

მასალა
გაეგზავნა
ელფოსტით

მასალა
გაეგზავნა
ელფოსტით

31

1-16091/19
29.08.19

32

1-16159/19
30.08.19

33

1-16225/19
02.09.19
1-16279/19
02.09.19

34

მოქალაქე
მარიამ ავალიშვილი

130
30.08.19

„ფაქტ-მეტრი“
ვერიკო სუხიაშვილი

მოქალაქე
სანან ყურბანოვი
ადვოკატი
ლამარა ზაალიშვილი

35

1-16385/19
04.09.19

04-00d/37624
04.09.19

36

1-16520/19
05.09.19

სსიპ
„სოციალური
მომსახურების
სააგენტო“,
თბილისის სოციალური
მომსახურების
საქალაქო ცენტრი
ალექსანდრე
ყელბერაშვილი
მოქალაქე
მარიამ გოხელაშვილი

37

1-16778/19

მოქალაქე

ზემოაღნიშნული
ადმინისტრაციული
ხელშეკრულებების ასლები.
იმ პირთა რაოდენობა, რომლებიც 2018
წელს
დასაქმებული
იყო
„საჯარო
სამსახურის
შესახებ“
საქართველოს
კანონით
გათვალისწინებული
იმავე
შრომითი
ხელშეკრულებითა
და
ადმინისტრაციული
ხელშეკრულებით,
რითაც
მიმდინარე
წელსაც
არის
დასაქმებული და მხოლოდ შეეცვალათ
ხელშეკრულებების ვადები.
საქართველოს პარლამენტის 2019 წლის 20
თებერვლის
პლენარულ
სხდომაზე
საქრათველოს
პარლამენტის
წევრის
ხათუნა
გოგორიშვილის
გამოსვლის
სტენოგრაფიული ჩანაწერი.
საქართველოს სსრ-ის უმაღლესი საბჭოს
წევრების სია (ყველა მოწვევა).
საქართველოს
პარლამენტის
სასახლის
შენობაზე და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე
არსებული კამერებით გადაღებული 2019
წლის 20-21 ივნისის ღამის მოვლენების
ამსახველი ვიდეოჩანაწერები.
საქართველოს
პარლამენტის
აპარატში
მოქალაქე ვლადიმერ კახაძე როდიდან
ეწევა საჯარო სამსახურში საქმიანობას
(ბრძანების
ნომრისა
და
თარიღის
მითითებით).

საქართველოს პარლამენტში არის თუ არა
ინიციირებული
კანონის
პროექტი,
რომელიც
არეგულირებს
სუროგაციის
საკითხებთან დაკავშირებულ საკითხებს.
„ადმინისტრაციული
სახდელისაგან

ე. სვიანაიძე

11.09.19

პასუხი
გაეგზავნა
ელფოსტით

ე. სვიანაიძე

02.09.19

მასალა
გაეგზავნა
ელფოსტით

contact@parli
ament.ge
ა. თალაკვაძე

02.09.19

გაეცა ზეპირი
პასუხი

05.09.19
№9744/2-7/19

გ. მიქანაძე

05.09.19
№9827/2-6/19

contact@parli
ament.ge

06.09.19

contact@parli

11.09.19

პასუხი
გააგზავნა
ადამიანური
რესურსებისა
და
ინსტიტუციურ
ი განვითარების
დეპარტამენტმა
პასუხი
გაეგზავნა
ელფოსტით
მასალა

11.09.19

კახაბერ მელიქიძე

38

1-16882/19
12.09.19

OL-5618
11.09.19

„ადამიანის უფლებათა
ცენტრი“
გიორგი კაკუბავა

39

1-16924/19
12.09.19

მოქალაქე
ნოდარ ლომჯარია

40

1-17071/19
13.09.19

სამხრეთ
კავკასიის
რეგიონული ოფისი
ვერონიკა პფაილ

41

1-17180/19
16.09.19

მოქალაქე
თამარ კილასონიძე

42

1-17256/19
18.09.19

მოქალაქე
ირმა მახარაძე

43

1-17305/19
18.09.19

მოქალაქე
მერუჟან კარსლიანი

გათავისუფლების შესახებ“ კანონპროექტის
(№07-2/311,
13.02.2019)
საქართველოს
პარლამენტის მიერ მეორე მოსმენით
მიღებული ვარიანტი.
„ადგილობრივი
თვითმმართველობის
შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონის
(№1958, 05.02.2014) მე-16 მუხლის მე-2
პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტის განმარტებითი
ბარათი.
საკანონმდებლო
პაკეტის
განხილვის
ვადების თაობაზე ინფორმაცია, რომელიც
ეხება თუთუნის რეგულაციებს.
საქართველოს პარლამენტის წევრების სია
პარტიული
კუთვნილების
(მანდატის)
მიხედვით.

„შრომის
უსაფრთხოების
შესახებ“
საქართველოს ორგანული კანონის (№4283,
19.02.2019) განმარტებითი ბარათი.
საქარტველოს
პარლამენტში
2020
წლისათვის იგეგმება თუ არა „ამნისტიის
შესახებ“ კანონპროექტის განხილვა.
„საქართველოს
კონსტიტუცია“
საქართველოს კონსტიტუციური კანონისა
(№786, 24.08.1995) და „საქართველოს
მოქალაქეობის
შესახებ“
საქართველოს
ორგანული კანონის (№2319, 30.04.2014)
კონსოლიდირებული ვერსიები.

ament.ge

გაეგზავნა
ელფოსტით

ე. სვიანაიძე

13.09.19
№10161/2-7/19

contact@parli
ament.ge

12.09.19

მასალა
გაეგზავნა
ელფოსტით

contact@parli
ament.ge

13.09.19
№10175/2-7/19

საქართველოს
ზოგადი
ადმინისტრაციუ
ლი კოდექსის მე80 მუხლის
პირველი
ნაწილის
თანახმად,
გადაეგზავნა
საქართველოს
ცენტრალურ
საარჩევნო
ადმინისტრაციას

contact@parli
ament.ge

17.09.19

contact@parli
ament.ge

02.10.19

მასალა
გაეგზავნა
ელფოსტით
პასუხი
გაეგზავნა
ელფოსტით

ე. სვიანაიძე

18.09.19
№10312/2-7/19

44

1-17381/19
18.09.19

03-5739
17.09.19

„საერთაშორისო
გამჭვირვალობა
საქართველო“
ეკა გიგაური

45

1-17524/19
19.09.19

მოქალაქე
იაკობ ლომჯარია

46

1-17817/19
24.09.19

47

1-17823/19
24.09.19

მოქალაქე
ნიკოლოზ ოდიკაძე

48

1-17846/19
24.09.19

მოქალაქე
ზურაბ ცოლაგაური

49

1-17986/19
26.09.19

მოქალაქე
ელა კუსიანი

1.4
24.09.19

„მმართველობის
მონიტორინგის
ცენტრი“
სალომე კვირიკაშვილი

-

2018 წლის 29 ივლისიდან 2019 წლის 31
ივლისის
ჩათვლით
პერიოდში
საქართველოს პარლამენტის გენდერული
თანასწორობის საბჭოს მიერ გაწეული
საქმიანობის
თაობაზე
დეტალური
ინფორმაცია.
„საქართველოს
კონსტიტუცია“
საქართველოს კონსტიტუციური კანონი
(№786, 24.08.1995)
2016 წლიდან 2019 წლის 24 სექტემბრის
ჩათვლით პერიოდში რამდენი ლარი
დაჯდა
ქ.
ქუთაისში
საქართველოს
პარლამენტის სასახლის შენახვა (წლების
მიხედვით). ასევე, რა ფუნქცია აქვს ამჟამად
ზემოაღნიშნულ შენობას.
2018 წლის 6 დეკემბრიდან 2019 წლის 1
აგვისტომდე საქართველოს პარლამენტის
კომიტეტების მიერ განხორციელებული
საპარლამენტო კონტროლის, შექმნილი
თემატური და სამუშაო ჯგუფების თაობაზე
ინფორმაცია. ასევე, ნდობის ჯგუფის მიერ
გაწეული
საქმიანობის
თაობაზე
დეტალური
ინფორმაცია.
აგრეთვე
ზემოაღნიშნულ პერიოდში საქართველოს
პარლამენტის
წევრების
მიერ
მინისტრებისადმი დასმული წერილობითი
კითხვების თაობაზე ინფორმაცია.
„ბავშვის
უფლებათა
კოდექსი“
საქართველოს კანონის (№5004, 20.09.2019)
გარდამავალ
დებულებებთან
დაკავშირებით ინფორმაცია.
ნაფიც
მსაჯულთა
სასამართლოს
რეფორმირებისათვის
სახელმწიფო
ბიუჯეტიდან რა თანხები იყო გამოყოფილი
2010 წლიდან დღემდე და აღნიშნულზე
სათანადო დოკუმენტაცია.

ე. სვიანაიძე

02.10.19
№10899/2-7/19

ე. სვიანაიძე

19.09.19
№10403/2-7/19

ე. სვიანაიძე

07.10.19

პასუხი
გაეგზავნა
ელფოსტით

ე. სვიანაიძე

08.10.19

მასალა
გაეგზავნა
ელფოსტით

contact@parli
ament.ge

08.10.19

პასუხი
გაეგზავნა
ელფოსტით

contact@parli
ament.ge

02.10.19

პასუხი
გაეგზავნა
ელფოსტით

50

1-18004/19
27.09.19

მოქალაქე
ნინო ჟვანია

51

1-18027/19
27.09.19

გ-04/234-19
26.09.19

52

1-18031/19
27.09.19

03-5742
26.09.19

საქართველოს
ახალგაზრდა
იურისტთა ასოციაცია
ვახუშტი მენაბდე

„საერთაშორისო
გამჭვირვალობა
საქართველო“
ეკა გიგაური

53

1-18098/19
30.09.19

შპს „ბი ემ ჯი“ (BMG)
თელანა გელანტია

54

1-18182/19
30.09.19

მოქალაქე
კახაბერ მელიქიძე

-

„საქართველოს
სისხლის
სამართლის
კოდექსი“ საქართველოს კანონის (№2287,
22.07.1999) განმარტებითი ბარათი.
საქართველოს უზენაესი სასამართლოს
მოსამართლეობის
კანდიდატების
საქართველოს
კანონმდებლობის
მოთხოვნებთან შესაბამისობის დადგენის
ხელშეწყობის მიზნით შექმნილი სამუშაო
ჯგუფის მიერ კანდიდატების შესახებ
დამატებით
მოძიებული
ინფორმაცია/დოკუმენტაცია.
ამასთანავე,
დასკვნა (ასეთის არსებობის შემთხვევაში),
რომელიც გადაეცა შესაბამის კომიტეტს.
საქართველოს პარლამენტში 2019 წლის 15
აგვისტოს მათ მიერ შემოტანილ №115471/19
განცხადებაზე
მიღებული
№10174/2-7/19
პასუხის
დაზუსტების
თაობაზე.
2019 წლის იანვრიდან დღემდე რამდენი
ლარი დაჯდა ქ. ქუთაისში საქართველოს
პარლამენტის სასახლის შენახვა (თვეებისა
და
ხარჯის
სახეობების
მიხედვით).
ამასთანავე,
რატომ
გაჭიანურდა
ზემოაღნიშნული
შენობის
გადაცემა
საქართველოს
შინაგან
საქმეთა
სამინისტროსათვის.
„ადმინისტრაციული
სახდელისაგან
გათავისუფლების შესახებ“ საქართველოს
კანონის (№4964, 18.09.2019) თაობაზე
ინფორმაცია.

contact@parli
ament.ge

27.09.19

მასალა
გაეგზავნა
ელფოსტით

ე. სვიანაიძე

11.10.19
№11358/2-7/19

ე. სვიანაიძე

11.10.19
№11356/2-7/19

contact@parli
ament.ge

07.10.19

პასუხი
გაეგზავნა
ელფოსტით

contact@parli
ament.ge

01.10.19

პასუხი
გაეგზავნა
ელფოსტით

