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I. EVALUAREA GENERALĂ A PROIECTULUI

1. Evaluarea fundamentării proiectului
1.1 Fundamentarea generală a proiectului

a. Autor al proiectului de act normativ este Ministerul Sănătăţii.

b. Categoria actului normativ propus este hotărîre a Guvernului, ceea ce corespunde art.
102 din Constituţie, art. 10 din Legea privind actele normative ale Guvernului şi ale altor
autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale nr. 317-XV din 18.07.2003.

c. Scopul promovării proiectului. Scopul proiectului constă în instituirea criteriilor de
stabilire a siguranţei microorganismelor modificate genetic (în continuare –MMG) pentru
sănătatea umană şi mediu, principiilor în evaluarea riscurilor potenţiale survenite pe
parcursul tuturor operaţiunilor care implică utilizarea în condiţii de izolare a MMG-urilor,
setului minim de măsuri de izolare şi alte măsuri de protecţie.
Potrivit notei informative, scopul proiectului este „asigurarea cadrului legal necesar pentru
desfăşurarea activităţilor cu MMG pe teritoriul Republicii Moldova, prin respectarea
principiilor precauţiei şi a celui etic, pentru asigurarea protecţiei sănătăţii umane şi a mediului,
ţinîndu-se cont şi de impactul acestora asupra intereselor social-economice ale populaţiei şi
ţării.”
Analizînd scopul, obiectivele enunţate în nota informativă şi prevederile proiectului stabilim că
acestea justifică promovarea şi sunt binevenite pentru a asigura utilizarea în condiţii de
izolare a microorganismelor modificate genetic. Însă, unele prevederi ale proiectul necesită a
fi ajustate la toate actele legislative şi normative în vigoare din acest domeniu şi revizuit prin
prisma recomandărilor prezentate în compartimentul „Evaluarea în fond” al raportului de
expertiză întru eliminarea factorilor de coruptibilitate identificaţi.

d. Suficienţa argumentării. Deşi nota informativă stabileşte condiţiile ce au impus
elaborarea proiectului, principalele prevederi şi finalităţile scontate, nu este clară corelarea
prevederilor proiectului cu prevederile proiectului de lege privind organismele modificate
genetic, care au fost aprobate şi transmise Parlamentului spre examinare prin Hotărîrea
Guvernului nr.820 din 01.07.2016. La fel, semnalăm reglementări care se regăsesc şi în alte
acte, precum în Legea nr.755 din 21.12.2001 privind securitatea biologică, Hotărîrea

1



Guvernului nr.603 din 20.05.2003 cu privire la Comisia Naţională pentru Securitatea
Biologică şi în Regulamentul privind autorizarea activităţilor legate de obţinerea, testarea,
utilizarea şi comercializarea organismelor modificate genetic, aprobat prin Hotărîrea
Guvernului nr.1153 din 25.09.2003.
Recomandăm autoului să revadă toate prevederile din domeniul microorganismelor
modificate genetic, luînd în considerare prevederile din domeniul organismelor modificate
genetic în vederea stabilirii reglementărilor pertinente pentru domeniul raporturilor sociale
care urmează a fi reglementate, şi, în cazul existenţei unor astfel de reglementări, să fie
asigurată compatibilitatea prevederilor propuse pentru o aplicare constantă şi uniformă.

1.2 Fundamentarea economico-financiară a proiectului

Potrivit notei informative, referitor la aspectul financiar-economic se menţionează că
aprobarea proiectului Hotărîrii Guvernului privind utilizarea în condiţii de izolare a
microorganismelor modificate genetic nu are impact negativ asupra economiei statului.
Astfel, autorul nu a argumentat suficient necesitatea alocării mijloacelor financiare
suplimentare la implementarea prevederilor proiectului.
Propunem autorului să expună concis, în cazul în care în cazul în care realizarea noilor
reglementări necesită cheltuieli financiare şi de altă natură, potrivit exigenţelor impuse de
art.37 al Legii nr.317 din 18.07.2003 privind actele normative ale Guvernului şi ale altor
autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale.

1.3 Analiza impactului de reglementare a proiectului

Proiectul a fost supus analizei preliminare a impactului de reglementare, în conformitate cu
prevederile Legii cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător
nr.235 din 20.07.2006 şi ale Hotărîrii Guvernului nr.1230 din 24.10.2006 cu privire la
aprobarea Metodologiei de analiză a impactului de reglementare şi de monitorizare a
eficienţei actului de reglementare. 

1.4 Promovarea sau prejudicierea intereselor de grup ori individuale, în lipsa unei
justificări a interesului public

Proiectul promovează interesele persoanelor implicate în activităţi de cercetare sau în
sectorul economic unde există biotehnologii cu utilizarea microorganismelor modificate
genetic prin reglementarea mecanismelor de utilizare în condiţii de izolare a
microorganismelor modificate genetic şi a măsurilor de protecţie şi de evaluare a riscurilor.
La fel, în proiect sunt stabilite atribuţiile Comisiei Naţionale pentru Securitatea Biologică,
pentru stabilirea riscurilor şi asigurarea protecţiei sănătăţii umane, animalelor şi a mediului,
acordînd atenţie asupra prevenirii accidentelor şi controlului deşeurilor. Interesele promovate
nu sunt în detrimentul interesului public general.

2. Evaluarea compatibilităţii proiectului cu standarde
anticorupţie

Proiectul supus expertizei nu reglementează expres domenii anticorupţie, motiv din care
compatibilitatea acestuia cu standardele internaţionale anticorupţie nu este evaluată.
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Totodată, date fiind obiecţiile expuse în acest raport cu privire la neîntrunirea rigorilor de
expertiză anticorupţie, considerăm proiectul insuficient compatibil cu standardele naţionale
anticorupţie.

Asigurarea transparenţei în procesul decizional. Proiectul întruneşte cerinţele impuse de
prevederile art.8-11 ale Legii privind transparenţa în procesul decizional nr. 239-XVI din
13.11.2008, potrivit cărora autorităţile publice sunt obligate de a întreprinde măsurile
necesare pentru asigurarea posibilităţilor de participare a cetăţenilor, a asociaţiilor constituite
în corespundere cu legea, a altor părţi interesate la procesul decizional, plasînd proiectul de
act normativ pe pagina web oficială a instituţiei.
La momentul examinării, proiectul este plasat pe pagina web oficială a Ministerului Sănătăţii
www.ms.gov.md .

II. EVALUAREA ÎN FOND A PROIECTULUI

1. Formulări lingvistice ambigui

La pct.5 din Regulament, „... În caz de incertitudine, trebuie aplicate măsurile de
izolare şi alte măsuri de protecţie adecvate care figurează pe o poziţie superioară în
clasificare, pînă cînd se vor justifica măsuri mai puţin stricte, pe baza unor date
relevante. 

Utilizarea sintagmelor „măsuri mai puţin stricte” şi „date relevante” redau normei un sens
ambiguu, care nu indică clar acţiunile care urmează să le întreprindă persoanele implicate la
determinarea nivelului de izolare.

Recomandarea: Propunem autorului să revizuiască norma întru redarea clară a
acţiunilor întreprinse la determinarea nivelului de izolare.

La pct.7 din Regulament, „Pe parcursul diferitelor faze ale unei operaţiuni trebuie
aplicate măsuri corespunzătoare de izolare, pentru ţinerea sub control a emisiilor şi a
eliminării materialelor rezultate din utilizările în condiţii de izolare ale MMG-urilor şi
pentru prevenirea accidentelor. 

Utilizarea sintagmei „pe parcursul diferitelor faze ale unei operaţiuni” denotă normei un
caracter confuz prin exprimarea neclară a conţinutului acesteia. Nu este clar ce semnifică
„operaţiunea” şi nici „fazele unei operaţiuni”, deoarece în Regulament noţiunea de „utilizarea
în condiţii de izolare” nu utilizează cuvintele respective. Astfel, există riscul că această
formulare să acorde posibilităţi de aplicare a normei în interpretare diferită în interesul
persoanelor interesate. 

Recomandarea: Propunem autorului să reformuleze norma întru utilizarea uniformă a
termenilor şi redarea clară a măsurilor aplicate.

La pct.22 din Regulament, „Cu excepţia cazurilor şi în măsura în care dispoziţiile din
anexa III punctul 2 a prezentului Regulament permit aplicarea altor măsuri, utilizatorul
aplică principiile generale şi măsurile de izolare şi alte măsuri de protecţie adecvate
prevăzute în anexa III a prezentului Regulament, corespunzătore clasei de utilizare în
condiţii de izolare, astfel încât expunerea lucrătorilor la locul de muncă şi a mediului la
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orice MMG-uri să fie menţinută, în mod rezonabil, la cel mai redus nivel posibil şi astfel
încât să se asigure un nivel ridicat de siguranţă.”

Norma prevede formulări generale, care relevă incertitudine în ceea ce priveşte condiţiile la
care sunt expuşi lucrătorii la locul de muncă şi a mediului la orice MMG-uri să fie menţinută,
„în mod rezonabil, la cel mai redus nivel posibil şi astfel încît să se asigure un nivel ridicat de
siguranţă.”

Recomandarea: Propunem să fie excluse sintagmele generale care nu stabilesc clar
condiţiile în care sunt expuşi lucrătorilor la locul de muncă şi a mediului la orice MMG-
uri. 

2. Conflicte ale normelor de drept

La pct.3 din Regulament, termenii „microorganism”, „utilizarea în condiţii de izolare”,
„accident”, „utilizator”, „notificare”

Termenii citaţi, sunt preluaţi exact din Directiva 2009/41/CE a Parlamentului European şi
Consiliului din 06.05.2009 privind utilizarea în condiţii de izolare a microorganismelor
modificate genetic. Însă, transpunerea legislaţiei comunitare nu constă în redarea exactă a
termenilor, ci doar de a ţine cont de cerinţele reglementărilor care se conţin în astfel de
instrumente.
La fel, semnalăm că termenii „microorganism”, „utilizarea în condiţii de izolare”, „accident”,
„utilizator”, „notificare” sunt definiţi la art.1 din Legea nr.755 din 21.12.2002 privind
securitatea biologică. Prin urmare, redarea noţiunilor prenotate în conţinutul proiectului diferit
de prevederile legislative în vigoare, generează premize pentru interpretare diferită şi
aplicare discreţionară a normei convenabile. 

Recomandarea: Propunem să fie reformulate noţiunile „microorganism”, „utilizarea în
condiţii de izolare”, „accident”, „utilizator”, „notificare” în conformitate cu legislaţia în
vigoare.

La pct.12 „În caz de accidente, utilizatorul trebuie să comunice imediat conform
prevederilor pct.9 din „Regulamentul privind modul de cercetare a accidentelor de
muncă, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1361 din 22 decembrie 2005 informaţiile
necesare pentru evaluarea impactului accidentului respectiv şi pentru luarea măsurilor
corespunzătoare”.”

Analizînd pct.12 în corelare cu Legea nr.755 din 21.12.2001 privind securitatea biologică în
ceea ce priveşte atribuţia utilizatorului de a informa organele abilitate în cazul producerii
accidentelor, stabilim neconcordanţe normative. În acest sens, menţionăm că art.13 al Legii
nr.755/21.12.2001 care prevede expres că utilizatorul trebuie să informeze imediat Comisia
naţională enumerînd informaţiile necesare, iar pct.9 din Hotărîrea Guvernului nr.1361 din 22
decembrie 2005 la care se face referire în proiect, prevede că „Angajatorul va comunica
imediat despre producerea accidentelor la locul de muncă (prin telefon sau prin orice alte
mijloace de comunicare) Inspectoratului de Stat al Muncii, Casei Naţionale de Asigurări
Sociale şi, după caz, forului superior, organului sindical de ramură sau interramural,
organelor pentru supraveghere tehnică sau energetică, Centrului de Medicină Preventivă
teritorial (în cazurile de intoxicaţie acută).
În cazul producerii accidentelor grave şi mortale, va comunica suplimentar comisariatului de
poliţie din raza raionului sau sectorului în care s-a produs accidentul.”
Astfel, norma proiectului nu cuprinde toate prevederile care să reglementeze în ansamblu
toate entităţile care trebuie să fie informate în caz de accidente.
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Recomandarea: Propunem să fie reformulată norma, astfel încît să fie enumerate toate
autorităţile care trebuie să fie informate imediat în caz de accidente.

La pct.18 din Regulament, „Evaluarea menţionată la punctul 17 a prezentului
Regulament are ca rezultat clasificarea finală a utilizărilor în condiţii de izolare în patru
clase pe baza aplicării procedurii stabilite în anexa II a prezentului Regulament, în
funcţie de care se stabilesc nivelele de izolare:
Clasa 1 - activităţi care nu prezintă riscuri sau care prezintă riscuri neglijabile, şi
anume activităţi pentru care este indicat nivelul 1 de izolare pentru protecţia sănătăţii
umane, precum şi a mediului.
Clasa 2 - activităţi care prezintă riscuri reduse, şi anume activităţi pentru care este
indicat nivelul 2 de izolare pentru protecţia sănătăţii umane, precum şi a mediului.
Clasa 3 - activităţi care prezintă riscuri moderate, şi anume activităţi pentru care este
indicat nivelul 3 de izolare pentru protecţia sănătăţii umane, precum şi a mediului.
Clasa 4 - activităţi care prezintă riscuri ridicate, şi anume activităţi pentru care este
indicat nivelul 4 de izolare pentru protecţia sănătăţii umane, precum şi a mediului.

Examinînd norma citată prin prisma cadrului legislativ, stabilim că conţinutul, descrierea
claselor de risc identificate diferă, fapt ce vine în contradicţie cu reglementările stipulate la
art.3 alin.(1) al Legii nr.755 din 21.12.2001 privind securitatea biologică. Luînd în considerare
cele relatate, deducem că redarea claselor de risc pentru sistemele izolate din proiectul
hotărîrii de Guvern nu este corelată cu prevederile actului normativ de nivel superior, fapt ce
poate să genereze interpretări diferite şi discreţionare la aplicare.

Recomandarea: Propunem autorului să explice uniform, în toate actele normative,
clasele de risc în funcţie de nivelul pericolului potenţial pentru sănătatea umană şi
mediu.

La pct.5 şi 19 din Regulament,
„5. Pentru a asigura un nivel ridicat de protecţie, măsurile de izolare şi celelalte măsuri
de protecţie aplicate pentru utilizarea în condiţii de izolare vor respecta clasificarea
utilizărilor în condiţii de izolare. În caz de incertitudine, trebuie aplicate măsurile de
izolare şi alte măsuri de protecţie adecvate care figurează pe o poziţie superioară în
clasificare, până când se vor justifica măsuri mai puţin stricte, pe baza unor date
relevante.
„19. În cazurile în care există îndoieli în privinţa clasei adecvate pentru utilizarea în
condiţii de izolare propusă, se aplică măsuri de protecţie mai stricte, cu excepţia
cazurilor în care se stabileşte, de comun acord cu Ministerul Agriculturii şi Industriei
Alimentare, Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Mediului că există suficiente dovezi care
să justifice măsuri mai puţin stricte.

Referitor la incertitudinea prevederilor prenotate care pot fi aplicate discreţionar, ne-am referit
în alte compartimente, însă considerăm necesar de a evidenţia contradicţii între aceste
norme care pot fi aplicate abuziv de către autorităţile responsabile. Aşadar, excepţia
prevăzută la pct.19, urmează să fie exclusă.

Recomandarea: Propunem să fie exclusă sintagma „cu excepţia cazurilor în care se
stabileşte, de comun acord cu Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare,
Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Mediului că există suficiente dovezi care să justifice
măsuri mai puţin stricte.”

3. Norme de trimitere, de blanchetă şi norme în alb

5



Nu sînt identificate norme de trimitere, de blanchetă şi norme în alb, capabile să genereze
coruptibilitate.

4. Discreţii excesive ale autorităţilor publice

La pct.11 din Regulament „Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei trebuie să ia
măsuri corespunzătoare pentru informarea tuturor persoanelor pasibile de a fi
victimele unui accident, cu privire la toate aspectele legate de siguranţă şi stabilite
planuri de urgenţă în vederea asigurării unei intervenţii eficace în caz de accidente.”

În proiect norma punctului pct.11 instituie atribuţii Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi
Familiei pentru a lua măsuri corespunzătoare pentru informarea tuturor persoanelor pasibile
de a fi victimele unui accident, cu privire la toate aspectele legate de siguranţă şi stabilite
planuri de urgenţă în vederea asigurării unei intervenţii eficace în caz de accidente. Însă,
considerăm că instituirea acestei atribuţii, fără criterii clare, printr-un act normativ, nu este
relevant şi temeinic. La fel, sunt incerte măsurile care trebuie să le ia Ministerul pentru
informarea tuturor persoanelor pasibile de a fi victimele unui accident, fapte ce vin în
contradicţie cu atribuţiile Ministerului stipulate la pct.6 în Regulamentul privind organizarea şi
funcţionarea Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, structurii şi efectivului-limită
ale aparatului central al acestuia, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.691 din 17.11.2009.

Recomandarea: Propunem să fie exclus pct.11 din Regulament.

La pct.15 şi 23 din Regulament, „15. Pentru a ţine seama de ritmul în care avansează
biotehnologia, de natura criteriilor care urmează să fie elaborate şi de domeniul limitat
de aplicare a acestei serii de criterii, criteriile vor fi revizuite periodic de către Comisia
Naţională pentru Securitate Biologică şi, acolo unde este cazul, să fie completate cu
note explicative pentru a facilita aplicarea acestora.”

Competenţa Comisiei Naţionale pentru Securitate Biologică de a revizui periodic criteriile şi,
acolo unde este cazul, să fie completate cu note explicative pentru a facilita aplicarea
acestora, denotă confuzie şi discreţie. Astfel, nu este clar prevăzută „perioada” de revizuire a
criteriilor şi care sunt „cazurile” în care criteriile să fie completate cu note informative. În astfel
de condiţii, Comisia Naţională pentru Securitate Biologică, va acţiona la propria discreţie în
situaţii „convenabile”.

Recomandarea: Întru evitarea interpretărilor diferite şi discreţionare, propunem
autorului să stabilească expres „perioada” de revizuire a criteriilor şi „cazurile” în care
criteriile să fie completate cu note informative. 

La pct.19 din Regulament, „În cazurile în care există îndoieli în privinţa clasei adecvate
pentru utilizarea în condiţii de izolare propusă, se aplică măsuri de protecţie mai
stricte, cu excepţia cazurilor în care se stabileşte, de comun acord cu Ministerul
Agriculturii şi Industriei Alimentare, Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Mediului că
există suficiente dovezi care să justifice măsuri mai puţin stricte.

Autorul prevede o excepţie nejustificată şi discreţionară la pct.9, în cazurile în care există
îndoieli în privinţa clasei adecvate pentru utilizarea în condiţii de izolare propusă. Excepţia
respectivă instituie căi legale pentru autorităţile responsabile din domeniu să decidă asupra
aplicării măsurilor de protecţie asupra cazurilor în care există îndoieli în privinţa clasei
adecvate, însă nu sunt clar stabilite condiţiile şi care sunt dovezile „suficiente” care să
justifice aplicarea „măsurilor mai puţin stricte.” În astfel de condiţii, norma prenotată
generează acte coruptibile manifestate prin lipsa stabilirii condiţiilor clare şi întemeiate a
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excepţiei de la această prevedere, care denotă discreţie la aplicare, fapt ce vor permite
acestor autorităţi impunerea unor cerinţe suplimentare nejustificate.

Recomandarea: Propunem să fie exclusă sintagma „cu excepţia cazurilor în care se
stabileşte, de comun acord cu Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare,
Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Mediului că există suficiente dovezi care să justifice
măsuri mai puţin stricte.”

La pct.32 din Regulament, „În cazul în care este necesar, Comisia Naţională pentru
Securitate Biologică poate:
1) să solicite utilizatorului să furnizeze informaţii suplimentare sau să modifice
condiţiile utilizării în condiţii de izolare propuse sau să încadreze utilizările în condiţii
de izolare într-o altă clasă. În acest caz, Comisia Naţională pentru Securitate Biologică
poate solicita ca utilizarea în condiţii de izolare, în cazul în care se propune acest
lucru, să nu fie iniţiată, sau, dacă aceasta este în desfăşurare, să fie suspendată sau
să înceteze până la acordarea autorizaţiei de către Comisia Naţională pentru Securitate
Biologică pe baza informaţiilor suplimentare obţinute sau pe baza condiţiilor
modificate de utilizare în condiţii de izolare;
2) să limiteze perioada pentru care este permisă utilizarea în condiţii de izolare sau să
o supună anumitor condiţii.

Semnalăm că norma respectivă denotă discreţie prin utilizarea sintagmelor „în cazul în care
este necesar”, „anumitor condiţii” şi a cuvîntului „poate” atribuie Comisiei Naţionale pentru
Securitate Biologică posibilitatea de a solicita informaţii suplimentare sau să modifice
condiţiile utilizării, sau să le încadreze într-o altă clasă, însă nu sunt clar reglementate
cazurile „necesare” cînd poate interveni. La fel, menţionăm că Comisia poate, în astfel de
situaţii, să solicite ca utilizarea în condiţii de izolare, să nu fie iniţiată, sau, dacă aceasta este
în desfăşurare, să fie suspendată sau să înceteze pînă la acordarea autorizaţiei de către
Comisia Naţională pentru Securitate Biologică pe baza informaţiilor suplimentare obţinute
sau pe baza condiţiilor modificate de utilizare în condiţii de izolare; sau să limiteze perioada
pentru care este permisă utilizarea în condiţii de izolare sau să o supună anumitor condiţii.
În astfel de condiţii, se generează riscul de a fi luate decizii selective la examinarea
notificărilor, prin impunerea condiţiilor neîntemeiate în dezavantajul anumitor utilizatori, fiind
astfel trataţi inegal.

Recomandarea: Întru evitarea luării deciziilor selective la examinarea notificărilor de
către Comisia Naţională pentru Securitate Biologică, propunem să fie stabilite expres
cazurile necesare de intervenţie a Comisiei în situaţiile enumerate mai sus.

5. Cerinţe excesive pentru exercitarea drepturilor persoanelor

Nu sînt identificate cerinţe excesive, care să depăşească cadrul rezonabil pentru realizarea
drepturilor sau obligaţiilor subiecţilor vizaţi.

6. Accesul limitat la informaţie, lipsa transparenţei

La pct.33 subpct.2) şi pct.36 din Regulament,
„33. În scopul calculării termenelor menţionate la punctele 26-30 a prezentului
Regulament, nu se ia în considerare nici un termen pe parcursul căruia Comisia
Naţională pentru Securitate Biologică: …
2) realizează o anchetă sau o consultare publică în conformitate cu punctul 36 a
prezentului Regulament.
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36. În cazul în care Ministerul Mediului şi/sau Ministerul Sănătăţii consideră că este
adecvat, acestea pot prevedea consultarea publicului în privinţa aspectelor utilizării în
condiţii de izolare propuse.”

Prevederile proiectului prevăd consultarea publicului în privinţa aspectelor utilizării în condiţii
de izolare propuse, însă nu sunt clare mijloacele şi termenul de informare a publicului în
acest sens.

Recomandarea: Întru asigurarea transparenţei în domeniu respectiv, propunem să fie
stabilite expres mijloacele şi termenul de informare a publicului în privinţa aspectelor
utilizării în condiţii de izolare.

7. Lipsa sau insuficienţa mecanismelor de control

Implementarea prevederilor proiectului nu presupune aplicarea cărorva mecanisme
suplimentare de control.

8. Responsabilitate şi sancţiuni necorespunzătoare

Proiectul nu implică careva responsabilităţi şi nu necesită referinţe exprese la
responsabilitate şi sancţiunile aplicate pentru încălcarea prevederilor sale.

Expertiza a fost efectuată în temeiul Regulamentului cu privire la organizarea procesului de
efectuare a expertizei anticorupţie a proiectelor de acte legislative şi normative, adoptat prin
Hotărîrea Guvernului nr. 977 din 23.08.2006, în condiţiile Metodologiei de efectuare a
expertizei anticorupţie a proiectelor de acte legislative şi normative, aprobată prin ordinul
directorului Centrului Naţional Anticorupţie nr. 62 din 19.04.2013, de către

Galamaga Dorina
inspector al Direcţiei legislaţie şi expertiză anticorupţie

30 Septembrie 2016

Prezentul raport este publicat pe pagina oficială a
Centrului Naţional Anticorupţie - www.cna.md
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