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Guvernului cu privire la
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Proiectul Hotărârii
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Analiza impactului de
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Guvernului pentru
modificarea Hotărîrii
Guvernului nr. 291/2000
cu privire la instituirea
Premiului anual al
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abrogarea Hotărîrii
Guvernului nr. 933/2000
cu privire la decernarea
Medaliei de Aur a
Organizaţiei Mondiale de
Proprietate Intelectuală
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