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დღის წესრიგი, 11 დეკემბერი 2017
პრემიერ-მინისტრი გახსნითი სიტყვა ხელისუფლებაში განხორციელებულ ახალ
ცვლილებებთან დაკავშირებით

ინფორმაცია საქართველოს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტთან არსებული
სასამართლო რეფორმის IV ტალღის სამუშაო ჯგუფის მიერ შესრულებული სამუშაოების
შესახებ
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ინფორმაცია 2017 წლის 6 სექტემბრის ინვესტორთა საბჭოს სხდომაზე მიღებულ
გადაწყვეტილებების პროგრესის შესახებ

1. სასამართლო რეფორმა
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სამდივნოს უფროსი
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ინვესტორთა საბჭოს მომდევნო სხდომის თარიღისა და დღის წესრიგის დამტკიცება

