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Çështja  

Nismëtari/  

Data e 

depozitimit 

 

Komision përgjegjës 

 

Komision dhënie mendimi 

Shqyrtimi 

në seancë 

plenare 

          Nisma të Këshillit të Ministrave 

1. Projektligj “Për Agjencinë e 

Mbikëqyrjes Policore”. 

Këshilli i 

Ministrave 

10.02.2021 

 

Komisioni për Sigurinë 

Kombëtare 

Komisioni për Çështjet Ligjore, 

Administratën Publike dhe të 

Drejtat e Njeriut 

- 

2. Projektligj “Për disa shtesa dhe 

ndryshime në ligjin nr. 9695, datë 

19.03.2007 “Për procedurat e birësimit 

dhe Komitetin Shqiptar të Birësimit” 

të ndryshuar””. 

Këshilli i 

Ministrave 

11.12.2020 

 

Komisioni për Çështjet 

Ligjore, Administratën Publike 

dhe të Drejtat e Njeriut 

 - 

3. Projektligj “Për disa ndryshime dhe 

shtesa në ligjin nr. 9062, datë 8.5.2003 

“Kodi i familjes” të ndryshuar””. 

Këshilli i 

Ministrave 

11.12.2020 

 

Komisioni për Çështjet 

Ligjore, Administratën Publike 

dhe të Drejtat e Njeriut 

 - 

4. Projektligj “Për Shërbimin e Kontrollit të 

Brendshëm dhe Ankesat në Sistemin e 

Ekzekutimit të Vendimeve Penale”’. 

Këshilli i 

Ministrave 

04.08.2020 

 

Komisioni për Çështjet 

Ligjore, Administratën Publike 

dhe të Drejtat e Njeriut 

Komisioni për Sigurinë Kombëtare 

Komisioni për Ekonominë dhe 

Financat 

- 

5. Projektligj “Për miratimin e buxhetit 

faktik të vitit 2020”. 

Këshilli i 

Ministrave 

02.08.2021 

Komisioni për Ekonominë dhe 

Financat 

 - 

6. Akt Normativ nr. 29, datë 13.9.2021 

“Për miratimin e tekstit të disa 

ndryshimeve në marrëveshjen për 

prodhimin dhe furnizimin nga dhe 

ndërmjet PFIZER EXPORT B.V. dhe 

ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes 

Sociale të Shqipërisë, ministrit të shtetit 

për Rindërtimin dhe Institutit të 

Shëndetit Publik, miratuar me aktin 

normativ nr. 3 datë 18.1.2021”. 

Këshilli i 

Ministrave 

15.09.2021 

 

Komisioni për Çështjet 

Ligjore, Administratën Publike 

dhe të Drejtat e Njeriut 

(Referuar nenit 101 të 

Kushtetutës aktet normative 

humbasin fuqinë që nga fillimi, 

në qoftë se nuk miratohen nga 

Kuvendi brenda 45 ditëve). 

 

 

Komisioni për Punën, Çështjet 

Sociale dhe Shëndetësinë 

Komisioni për Ekonominë dhe 

Financat 

(Referuar nenit 101 të Kushtetutës 

aktet normative humbasin fuqinë që 

nga fillimi, në qoftë se nuk 

miratohen nga Kuvendi brenda 45 

ditëve). 

 

7 tetor 2021 

Ora 10:00 
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Çështja  

Nismëtari/  

Data e 

depozitimit 

 

Komision përgjegjës 

 

Komision dhënie mendimi 

Shqyrtimi 

në seancë 

plenare 

7. Projektligj “Për ratifikimin e 

marrëveshjes së financimit, ndërmjet 

Republikës së Shqipërisë, përfaqësuar 

nga Këshilli i Ministrave, Republikës së 

Maqedonisë së Veriut, përfaqësuar nga 

Sekretariati për Çështjet Evropiane dhe 

Komisionit Evropian, për programin e 

Veprimit të Bashkëpunimit Ndërkufitar 

IPA II, Maqedoni e Veriut - Shqipëri 

2014-2020, alokimet për vitin 2020”. 

 

Këshilli i 

Ministrave 

20.09.2021 

 

Komisioni për Ekonominë dhe 

Financat 

(Referuar nenit 69, pika 3 të 

Rregullores shqyrtimi i 

projektligjeve nuk mund të 

fillojë pa kaluar të paktën 2 javë 

nga data e paraqitjes së tyre). 

Komisioni për Çështjet Ligjore, 

Administratën Publike dhe të 

Drejtat e Njeriut 

Komisioni për Politikën e Jashtme 

Komisioni për Integrimin Europian 

Komisioni për Sigurinë Kombëtare 

(Referuar nenit 69, pika 3 të 

Rregullores shqyrtimi i 

projektligjeve nuk mund të fillojë 

pa kaluar të paktën 2 javë nga data 

e paraqitjes së tyre). 

 

- 

8. Projektligj “Për bashkëqeverisjen”. Këshilli i 

Ministrave 

20.09.2021 

 

Komisioni për Çështjet 

Ligjore, Administratën Publike 

dhe të Drejtat e Njeriut 

(Referuar nenit 69, pika 3 të 

Rregullores shqyrtimi i 

projektligjeve nuk mund të 

fillojë pa kaluar të paktën 2 javë 

nga data e paraqitjes së tyre). 

Komisioni për Ekonominë dhe 

Financat 

(Referuar nenit 69, pika 3 të 

Rregullores shqyrtimi i 

projektligjeve nuk mund të fillojë pa 

kaluar të paktën 2 javë nga data e 

paraqitjes së tyre). 

- 

9. Projektligj “Për statusin “Fëmijë në 

përkujdesje të Republikës” 

Këshilli i 

Ministrave 

20.09.2021 

 

Komisioni për Çështjet 

Ligjore, Administratën Publike 

dhe të Drejtat e Njeriut 

(Referuar nenit 69, pika 3 të 

Rregullores shqyrtimi i 

projektligjeve nuk mund të 

fillojë pa kaluar të paktën 2 javë 

nga data e paraqitjes së tyre). 

 

Komisioni për Punën, Çështjet 

Sociale dhe Shëndetësinë 

Komisioni për Ekonominë dhe 

Financat 

(Referuar nenit 69, pika 3 të 

Rregullores shqyrtimi i 

projektligjeve nuk mund të fillojë pa 

kaluar të paktën 2 javë nga data e 

paraqitjes së tyre). 

 

- 
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Çështja  

Nismëtari/  

Data e 

depozitimit 

 

Komision përgjegjës 

 

Komision dhënie mendimi 

Shqyrtimi 

në seancë 

plenare 

10. Projektligj “Për ratifikimin e 

marrëveshjes ndërmjet Këshillit të 

Ministrave të Republikës së Shqipërisë 

dhe Qeverisë së Republikës së 

Maqedonisë së veriut  për ngritjen e 

pikave të përbashkëta të kalimit kufitar 

ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe 

Republikës së Maqedonisë së Veriut”. 

Këshilli i 

Ministrave 

21.09.2021 

 

Komisioni për Sigurinë 

Kombëtare 

(Referuar nenit 69, pika 3 të 

Rregullores shqyrtimi i 

projektligjeve nuk mund të 

fillojë pa kaluar të paktën 2 javë 

nga data e paraqitjes së tyre). 

 

Komisioni për Çështjet Ligjore, 

Administratën Publike dhe të 

Drejtat e Njeriut 

Komisioni për Politikën e Jashtme 

(Referuar nenit 69, pika 3 të 

Rregullores shqyrtimi i 

projektligjeve nuk mund të fillojë pa 

kaluar të paktën 2 javë nga data e 

paraqitjes së tyre). 

 

 

 

- 

11. Projektligj “Për ratifikimin e konventës 

ndërmjet Këshillit të Ministrave të 

Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë 

së Shtetit të Izraelit për shmangien e 

taksimit të dyfishtë dhe parandalimin e 

evazionit fiskal në lidhje me tatimin mbi 

të ardhurat”. 

Këshilli i 

Ministrave 

21.09.2021 

 

Komisioni për Ekonominë dhe 

Financat 

(Referuar nenit 69, pika 3 të 

Rregullores shqyrtimi i 

projektligjeve nuk mund të 

fillojë pa kaluar të paktën 2 javë 

nga data e paraqitjes së tyre). 

 

 

Komisioni për Çështjet Ligjore, 

Administratën Publike dhe të 

Drejtat e Njeriut 

Komisioni për Politikën e Jashtme 

(Referuar nenit 69, pika 3 të 

Rregullores shqyrtimi i 

projektligjeve nuk mund të fillojë pa 

kaluar të paktën 2 javë nga data e 

paraqitjes së tyre). 

 

 

- 

12. Projektligj “Për ratifikimin e konventës 

së Këshillit të Evropës për 

bashkëprodhimin Kinematografik (e 

rishikuar) Roterdam, 30.01.2017”. 

Këshilli i 

Ministrave 

03.08.2021 

 

Komisioni për Edukimin dhe 

Mjetet e Informimit Publik 

Komisioni për Çështjet Ligjore, 

Administratën Publike dhe të 

Drejtat e Njeriut 

Komisioni për Politikën e Jashtme 

 

 

 

- 
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Çështja  

Nismëtari/  

Data e 

depozitimit 

 

Komision përgjegjës 

 

Komision dhënie mendimi 

Shqyrtimi 

në seancë 

plenare 

13. Projektligj “Për ratifikimin e 

marrëveshjes ndryshuese me shkëmbim 

notash të marrëveshjes ndërmjet 

Këshillit të Ministrave të Republikës së 

Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës 

së Italisë për zbatimin e programit për 

përgatitjen e studimeve të fizibilitetit dhe 

hartimit në nivel përfundimtar dhe 

studimin e impaktit mjedisor në sektorin 

e infrastrukturave, ratifikuar me ligjin nr. 

86/2016”. 

 

 

Këshilli i 

Ministrave 

26.08.2021 

 

Komisioni për Veprimtaritë 

Prodhuese, Tregtinë dhe 

Mjedisin 

Komisioni për Çështjet Ligjore, 

Administratën Publike dhe të 

Drejtat e Njeriut 

Komisioni për Politikën e Jashtme 

Komisioni për Ekonominë dhe 

Financat 

 

- 

KANDIDATURA NË INSTITUCIONE TË KRIJUARA ME LIGJ 

14. Dekret nr. 11.762, datë 5.10.2020 “Për 

propozimin Kuvendit të Shqipërisë të 

kandidaturave për anëtarë të Komisionit 

të Konkurrencës në Autoritetin e 

Konkurrencës”. 

 

 

Presidenti i 

Republikës 

5.10.2020 

Komisioni për Ekonominë dhe 

Financat  

 7 tetor 2021 

Ora 10:00 

DEKRETE PËR RISHQYRTIM LIGJI 

15. Dekreti i Presidentit të Republikës nr. 

11.413, datë 11.01.2020, “Për kthimin e 

ligjit nr. 91/2019, “Për disa ndryshime 

dhe shtesa në ligjin nr. 97/2013 “Për 

mediat audiovizive në Republikën e 

Shqipërisë”, të ndryshuar””.  

 

Presidenti i 

Republikës 

 

13.01.2020 

 

Komisioni për Edukimin dhe 

Mjetet e Informimit Publik 

 

  

- 
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Çështja  

Nismëtari/  

Data e 

depozitimit 

 

Komision përgjegjës 

 

Komision dhënie mendimi 

Shqyrtimi 

në seancë 

plenare 

16. Dekret i Presidentit të Republikës nr. 

13.179, datë 28.07.2021 “Për kthimin e 

ligjit nr. 86/2021 “Për miratimin e aktit 

normativ me fuqinë e ligjit nr. 25, datë 

22.06.2021 i Këshillit të Ministrave “Për 

disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 

9936, datë 26.06.2008 “Për menaxhimin 

e sistemit buxhetor në Republikën e 

Shqipërisë” të ndryshuar””. 

 

Presidenti i 

Republikës 

 

29.07.2021 

 

Komisioni për Ekonominë dhe 

Financat 

 14 tetor 

2021 

Ora 10:00 

17. Dekret nr. 13.166, datë 16.07.2021 “Për 

kthimin e ligjit nr. 79/2021 “Për të 

huajt”. 

Presidenti i 

Republikës 

 

21.07.2021 

Komisioni për Sigurinë 

Kombëtare 

 14 tetor 

2021 

Ora 10:00 

18. Dekret nr. 13.186, datë 28.07.2021 “Për 

kthimin e ligjit nr. 87/2021 “Për 

miratimin e aktit normativ me fuqinë e 

ligjit nr. 26, datë 22.06.2021 të Këshillit 

të Ministrave “Për disa ndryshime dhe 

shtesa në ligjin nr. 137/2020 “Për 

buxhetin e  vitit 2021”. 

Presidenti i 

Republikës 

 

30.07.2021 

 

Komisioni për Ekonominë dhe 

Financat 

 14 tetor 

2021 

Ora 10:00 

 

 

                                                                             SEANCË PLENARE 

E enjte, datë 7 tetor 2021, ora 10:00 
 

 

1. Miratimi i procesverbalit të seancës plenare datë 23.09.2021  

(Neni 44, pika 2 e Rregullores) 
 

2. Njoftime  
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(Neni 44, pika 3 e Rregullores) 

 

 

3. Akt Normativ nr. 29, datë 13.9.2021 “Për miratimin e tekstit të disa ndryshimeve në marrëveshjen për prodhimin dhe furnizimin nga dhe 

ndërmjet PFIZER EXPORT B.V. dhe ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale të Shqipërisë, ministrit të shtetit për Rindërtimin dhe 

Institutit të Shëndetit Publik, miratuar me aktin normativ nr. 3 datë 18.1.2021”. (Neni 78 dhe 101 i Kushtetutës dhe nenet 55 dhe 73-77 të 

Rregullores, shumicë e thjeshtë votash për miratim) 

Pyetje 

Shprehet nismëtari  

Shprehet komisioni përgjegjës për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut  

Dhënie mendimi komisioni për Ekonominë dhe Financat 

Dhënie mendimi komisioni për Punën, Çështjet Sociale dhe Shëndetësinë 

Diskutime  

(Shprehen grupet parlamentare)  

Koha e votimit  

 

4. Dekret nr. 11.762, datë 5.10.2020 “Për propozimin Kuvendit të Shqipërisë të kandidaturave për anëtarë të Komisionit të Konkurrencës në 

Autoritetin e Konkurrencës”. 

Shprehet komisioni përgjegjës për Ekonominë dhe Financat 

Diskutime  

(Shprehen grupet parlamentare)  

Koha e votimit  

 

5. Diskutime për çështje jashtë rendit të ditës (60’). 
 

 

 

 

1. Miratimi i procesverbalit të seancës plenare datë 7.10.2021  

(Neni 44, pika 2 e Rregullores) 
 

                                                                             SEANCË PLENARE 

E enjte, datë 14 tetor 2021, ora 10:00 
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2. Njoftime  

(Neni 44, pika 3 e Rregullores) 
 

3. Dekret i Presidentit të Republikës nr. 13.179, datë 28.07.2021 “Për kthimin e ligjit nr. 86/2021 “Për miratimin e aktit normativ me fuqinë e 

ligjit nr. 25, datë 22.06.2021 i Këshillit të Ministrave “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9936, datë 26.06.2008 “Për menaxhimin e 

sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë” të ndryshuar””. (Neni 85 i Kushtetutës dhe nenet 86 dhe 73-77 të Rregullores. Dekreti humbet fuqinë 

e tij kur kundër tij votojnë shumica e të gjithë anëtarëve të Kuvendit)  

Shprehet komisioni përgjegjës për Ekonominë dhe Financat 

Diskutime  

(Shprehen grupet parlamentare)  

Koha e votimit 

 

 

4. Dekret nr. 13.186, datë 28.07.2021 “Për kthimin e ligjit nr. 87/2021 “Për miratimin e aktit normativ me fuqinë e ligjit nr. 26, datë 22.06.2021 

të Këshillit të Ministrave “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 137/2020 “Për buxhetin e  vitit 2021”. (Neni 85 i Kushtetutës dhe nenet 86 

dhe 73-77 të Rregullores. Dekreti humbet fuqinë e tij kur kundër tij votojnë shumica e të gjithë anëtarëve të Kuvendit)  

Shprehet komisioni përgjegjës për Ekonominë dhe Financat 

Diskutime  

(Shprehen grupet parlamentare)  

Koha e votimit 

 

 

5. Dekret nr. 13.166, datë 16.07.2021 “Për kthimin e ligjit nr. 79/2021 “Për të huajt”. (Neni 85 i Kushtetutës dhe nenet 86 dhe 73-77 të Rregullores. 

Dekreti humbet fuqinë e tij kur kundër tij votojnë shumica e të gjithë anëtarëve të Kuvendit)  

Shprehet komisioni përgjegjës për Sigurinë Kombëtare 

Diskutime  

(Shprehen grupet parlamentare)  

Koha e votimit 

 

6. Diskutime për çështje jashtë rendit të ditës (60’). 

 


