دولة رئيس مجلس النواب
اسأتاذ نبيه بري المحترم
عملً بأحكام المادة 124ومن ننظام ومجل اللكاب نتكوج  إلى اللككوم بالستؤال التآي،
آوجيمن المكاب عجيج ضممن المهجم القانكنيم.
النائبة بول يعقوبيان
بيروت في 14/3/2019

دولة رئيس مجلس الوزراء
اسأتاذ أعد الحريري المحترم
الموضوع :عإقود اللتاااق بالتراضي بيين بلدية بيروت وعررة العإلم والعإلن Noise

باشإارة  إلى المكضكع أعلها ،نتكوج  إلى اللككوم بالستؤال التالي:

لما كانت عقكد اتتآفاق بالتراضي التي تآمريها اشدارات والمتؤسسات العاوم والبجديات
قد أصبلت القاعدة و إوراء الملاقصات العمكويم قد أوسى اتستثلاء.
ولما كانت عقكد اتتآفاق بالتراضي التي تآمريها بجديم بيروت وآآخرها عقد اتتآفاق
بالتراضي وم إركم اشعلم واشعلنا  ،Noiseلتقديم اتستوارات وآخدوات العلقققم
العاوم والإعلم واشعلنا لبجديم بيروت بمبجققغ  إومققالي قققدرها وايتققانا وسققتم وأربعققكنا
ألق دوتر أوققيركي الققذي أأقّققر بعققد عرضققج للا وققرات عجى الممجل البجققدي ولقي
وعارضم ومن عدة أعضاء في كل ومن المرات الثلا،ق تآسققتكوب المصققادقم عجيهققا ومن
قبل وزير الداآخجيم والبجديات،
لذلــــــــك
أتشرف بأن ّ
أوجه بواسطة رئاستكم الموقّرة ،سؤالً إلى الحكومة وتحديداً إلى
ّ
وزيرة الدااتلية والبتلديات ،عتلى الوجه التي:
 -1هل أنا وزيرة الداآخجيم تآتقيد بتطبيق أحكام قانكنا الملاسبم العمكويم الذي يكوب
 إوراء ولاقصققات عمكويققم ،أم تآكتفي بتصققديق قققرارات المكافقققم عجى عقققكد اتتآفققاق
بالتراضي واحالتها  إلى ديكانا الملاسبم.

 -2وا هي اشوراءاتق التي تآقكم بها وزيرة الداآخجيم لكق تآمرير عقكد اتتآفاق
بالتراضي المخالفم لجقانكنا والتي تآلكل دونا تآمكيمن إركات أو وتؤسسققات أآخققرى ومن
اتإتراك بالملاقصم التي ومن إأنها تآعزيز الوفافيم وتآخفيض السعار.
 -3هل قاوت وزيرة الداآخجيم بإرسال أيم وذكرات  إلى البجديات وت سيما بجديم
بيروت بغيم عدم  إوراء عقكد اتآفاق بالتراضي  إت في أحكال آخاصم واستثلائيم.
بلاء عجى وا تآقدم،
فإني آمل من دولتكم إجراء المقتضى القانوني إواحالة هذا السؤال إلى الحكومة لكي
المحم م ّددة في الم ممادة  124من النظ ممام ال ممدااتلي
تعم ممد إلى اججاب ممة عتلي ممه الل المهتل ممة ُ
لمجتلس الن م م ممواب ،إوال اض م م ممطررنا الى تحوي م م ممل س م م ممؤالنا ه م م ممذا إلى اس م م ممتجواب وفقم م م ماً
للصأول.

ولتافلوا بقبول الحإترام
النائبة بول يعقوبيان
بيروت في 14/3/2019

