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HAPET MBLEDHJA 

 

Klotilda Bushka – Përshëndetje kolegë! 

Fillojmë mbledhjen e Komisionit për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të 

Drejtat e Njeriut me këtë rend dite: projektligji “Për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet 

Republikës së Shqipërisë dhe Konfederatës Zvicerane për mbrojtjen shoqërore”  dhe projektligji 

“Për disa ndryshime në ligjin nr.8378, datë 22.07.1998 “Kodi Rrugor i Republikës së 

Shqipërisë”. 

Atëherë, fillojmë me pikën e parë të rendit të ditës, me projektligjin “Për ratifikimin e 

marrëveshjes ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Konfederatës Zvicerane për mbrojtjen 

shoqërore”. Relator është kolegu Saimir Hasalla.  

Nga Ministria e Financave kanë konfirmuar pjesëmarrjen zonja Olta Manjani, 

zëvendësministre e Financave dhe Ekonomisë; zoti Albin Gega, drejtor i Drejtorisë së 

Përgjithshme të Zhvillimit Ekonomik dhe Punësimit, dhe zoti Astrit Hado, drejtor i Përgjithshëm 

i Institutit të Sigurimeve Shoqërore.  

Mirë se erdhët! 

Fjala është për ju, zonja Manjani, për një prezantim të projektaktit. 

Olta Manjani – Faleminderit! 

E nderuar kryetare e komisionit, 

Të nderuar anëtarë, 

Marrëveshja që prezantojmë sot është për mbrojtjen shoqërore ndërmjet Republikës së 

Shqipërisë dhe Konfederatës Zvicerane, e cila konsiston në ofrimin e përfitimeve në sigurimet 

shoqërore dhe bazohet në parimin e trajtimit të barabartë të punëtorëve në punësim dhe trajtimin 

me përfitime dhe të ardhura. 

Parimet themelore të kësaj marrëveshjeje janë: trajtimi i barabartë, që u mundëson 

shtetasve të kenë të njëjtat të drejta dhe detyrime lidhur me mbrojtjen shoqërore, ashtu sikurse 

edhe vendasit; përcaktimi i legjislacionit të zbatueshëm parashikon zbatimin vetëm të 

legjislacionit të njërit shtet; ruajtja e të drejtave të arritura parashikon që periudhat e sigurimit, të 

realizuara në një shtet, të njihen edhe në shtetin tjetër, me kusht që ato të mos mbivendosen; 

eksportimi i përfitimeve, që nënkupton se çdo person ka të drejtë përfitimin e siguruar kudo që 

ndodhet; bashkëpunimi administrativ, që parashikon marrëveshje administrative ndërmjet 
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institucioneve kompetente zbatuese, të cilat përcaktojnë procedurat dhe formularët për zbatimin e 

këtyre marrëveshjeve të ratifikuara nga qeveritë përkatëse.  

Në lidhje me përfitimet e shtetasve shqiptarë, vlen të theksohet bashkimi i periudhave të 

sigurimit dhe përllogaritja e këtyre përfitimeve. Në këtë aspekt, nëse një person nuk i plotëson 

kushtet për realizimin e të drejtës për përfitime, vetëm në bazë të periudhave të sigurimit, të 

realizuara sipas legjislacionit shqiptar, atëherë, me qëllim përmbushjen e periudhës minimale të 

sigurimit të nevojshëm për t’u pajisur me të drejtën për përfitime, do të merren në konsideratë 

edhe periudhat e sigurimit, të realizuara sipas legjislacionit zviceran, me kusht që këto periudha 

të mos mbivendosen me periudhat e sigurimit shqiptar dhe periudha minimale e sigurimit të jetë 

për një vit. 

Zbatimi i marrëveshjes nuk do të ketë efekt financiar të menjëhershëm, pasi e drejta për 

përfitime nga skema e sigurimeve shoqërore, shtetasve shqiptarë, u lind në një periudhë të dytë, 

kur ata të kenë mbushur moshën e pensionit. 

Në bazë të marrëveshjes, asnjë qytetar nuk do të humbasë asnjë ditë kontribute, 

pavarësisht ku ka punuar, pasi bashkimi i periudhave do të bëjë të mundur plotësimin e kushteve 

ligjore për përfitimin e pensionit në të dyja vendet. 

Të nderuar, 

Qeveria shqiptare ngelet e angazhuar në garantimin e mbrojtjes shoqërore të shtetasve të 

saj, ndaj nga viti 2005 kemi shkruar një sërë marrëveshjesh, si me Turqinë, Mbretërinë e 

Belgjikës, Hungarinë, Luksemburgun, Çekinë, Gjermaninë, Austrinë, Kanadanë, Rumaninë, 

Maqedoninë e Veriut dhe së fundi edhe me Kosovën, duke bërë të mundur që të përfitojnë rreth 

3100 shtetas shqiptarë, që jetojnë dhe punojnë jashtë territorit të vendit. Marrëveshjet aktuale, të 

cilat janë në fazën fillestare të tyre, i kemi me republikën e Italisë, Kroacinë, Malin e Zi dhe 

Serbinë. 

Faleminderit! 

Klotilda Bushka – Faleminderit, zonja Manjani! 

Pra, kjo është një marrëveshje në vijim të marrëveshjeve me shtetet e tjera për njohjen e 

periudhave të sigurimit, për pensionet e shtetasve shqiptarë, të cilët jetojnë jashtë vendit. Pra, ka 

një akordim midis 2 vendeve, që periudhat të njihen në mënyrë që, për efekt të pensionit, të mos 

humbasë asnjë vit pune, i siguruar në vendin ku punon, në Zvicër, në rastin konkret, apo në 

Shqipëri.  
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Atëherë, zoti Hasalla, në cilësinë e relatorit, fjala është për ju. 

Saimir Hasalla – Përshëndetje, zonja kryetare! 

Të nderuar kolegë, 

Të nderuar të ftuar, 

Sot sjellim për miratim projektligjin “Për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet 

Republikës së Shqipërisë dhe Konfederatës Zvicerane për mbrojtjen shoqërore” .  

Qëllimi i këtij projektligji është ratifikimi i marrëveshjes për mbrojtjen shoqërore, e cila 

është e lidhur ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Konfederatës 

Zvicerane për mbrojtjen shoqërore, me synim rregullimin e marrëdhënieve mes 2 shteteve, në 

kuadër të ofrimit të përfitimeve reciproke në fushën e sigurimeve shoqërore.  

Marrëveshja e re dypalëshe formalizon marrëdhëniet e sigurimeve shoqërore midis 

Zvicrës dhe Shqipërisë nëpërmjet parashikimeve të saj. Sipas kushteve të rakorduara ndërmjet 

palëve, sigurohet që shtetasit zviceranë dhe shqiptarë të marrin trajtim të barabartë për sa u 

përket të drejtave për sigurime shoqërore, lehtësohet qasja ndaj këtyre përfitimeve dhe lejohet që 

pensionet e shtetasve t’u njihen dhe t’u paguhen edhe jashtë vendit. 

Objekt i kësaj marrëveshjeje janë përfitimet nga skema shqiptare e detyrueshme e 

sigurimeve shoqërore, të cilat konkretisht përfshijnë pensionin e pleqërisë, pensionin familjar 

dhe pensionin e invaliditetit, ndërsa në lidhje me palën tjetër, Konfederatën Zvicerane, janë 

përfitimet për sigurimin e pleqërisë dhe sigurimin familjar, si dhe përfitimet për sigurimin e 

invaliditetit, përfitime të cilat të dyja palët kanë rënë dakord t’i akordojnë bazuar në 

legjislacionet përkatëse të mbrojtjes shoqërore. Nëpërmjet kësaj marrëveshjeje do të mbulohen 

sigurimet për moshën e tretë, si dhe për mbijetuesit dhe invalidët, gjithmonë duke respektuar dhe 

në përputhje me standardet ndërkombëtare, koordinimin e sistemeve të sigurimeve shoqërore. Në 

bazë të termave dhe kushteve të parashikuara në këtë marrëveshje, garantohet që personat që 

lëvizin nga një vend në tjetrin dhe personat familjarë në varësi të tyre, si dhe të mbijetuarit ruajnë 

të drejtat e fituara apo që janë duke i fituar edhe jashtë vendit.  

Kjo marrëveshje është në kuadër të shumë marrëveshjeve të bëra nga Republika e 

Shqipërisë me shtete të tjera në lidhje me përfitimet e pensioneve për personave që përfitojnë 

pension, ndaj unë ftoj kolegët ta miratojmë këtë marrëveshje, pasi, në aspektin ligjor dhe në 

aspektin procedural, janë zbatuar të gjitha rregullat e Kuvendit. 

Ju faleminderit! 
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Klotilda Bushka – Faleminderit, zoti Hasalla! 

Keni pyetje kolegë? Po, zoti Alibeaj. 

Enkelejd Alibeaj – Faleminderit, zonja kryetare! 

Dy fjalë do të them, në parim. Sigurisht, është një gjë shumë e mirë, që shteti shqiptar 

merr në mbrojtje interesat e shtetasve shqiptarë që janë jashtë shtetit, tek e fundit ky është edhe 

një detyrim kushtetues. Neni 8 i Kushtetutës përcakton qartë se Republika e Shqipërisë mbron të 

drejtat e shtetasve shqiptarë, me banim të përkohshëm ose të përhershëm, jashtë kufijve të vet, që 

do të thotë se ajo që sillet si iniciativë nuk është gjë tjetër veçse një zbatim i detyrimeve 

kushtetuese të shtetit shqiptar.  

Megjithatë, përveç kësaj qasjeje pozitive dhe konstruktive, unë besoj që ka disa çështje 

për t’u sqaruar. Unë do të përpiqem, nëpërmjet pyetjeve, të kuptoj më tepër se deri në ç’ masë 

qasja e shtetit shqiptar është në zbatim të nenit 8, pika 2, të Kushtetutës dhe për këtë arsye kam 

disa pyetje. Po i bëj të gjitha, ju lutem, mbajini shënim dhe për secilën prej tyre, për aq sa ju keni 

mundësi, të jepni një përgjigje. Ju thatë diçka shpejt, por mirë do të ishte, ne kemi interes, që të 

kemi informacion më të plotë.  

Pyetja e parë: me cilat shtete Shqipëria ka nënshkruar tashmë një marrëveshje për 

njohjen reciproke të skemave të sigurimeve shoqërore? Statistikë është kjo, për të kuptuar në ç’ 

fazë jemi.  

E dyta, sa prej këtyre marrëveshjeve janë ratifikuar nga Kuvendi i Shqipërisë? 

Pyetja e tretë: a ka kryer Ministria e Financave dhe e Ekonomisë, apo institucione të 

tjera relevante, një studim se sa është numri i shtetasve shqiptarë të cilët kanë përfituar, si 

rezultat i këtyre skemave?  

Pyetja e katërt: a është shteti shqiptar në proces nënshkrimi të marrëveshjeve të tjera të 

kësaj natyre? Pra, a jeni në diskutim e sipër për të tjera marrëveshje?  

E pesta, nëse po, pra nëse jeni në procese të nënshkrimit të marrëveshjeve të tjera, me 

cilat shtete, në ç’ fazë ndodhet procesi dhe kur pritet të finalizohet nënshkrimi i tyre dhe të sillen 

në Kuvend për ratifikim?  

Pyetja e gjashtë: nisur nga numri shumë i lartë i shtetasve shqiptarë, kjo besoj është një 

bindje, që banojnë në Greqi, në Itali dhe në Gjermani, si paraqitet situata e njohjes reciproke e 

skemave të sigurimeve shoqërore, në mënyrë që shtetasve shqiptarë, që kanë kontribuar në 

skemat e sigurimeve shoqërore të këtyre vendeve, t’u njihet e drejta për përfitimin e pensioneve, 
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sipas llojit të tyre? Kjo është një nga pyetjet për të cilën kemi më tepër interes. E mira është që 

mbrojmë interesat e shqiptarëve në Zvicër, por shumica dërrmuese e shqiptarëve, që kanë 

kontribuar këtu dhe jo për zgjedhjen e tyre, kanë emigruar në Greqi, në Itali dhe në Gjermani, do 

të duhej të meritonin së paku të njëjtin trajtim sa më parë.  

Këto janë pyetje në parim dhe pastaj kam edhe 2 pyetje lidhur me përmbajtjen e 

marrëveshjes. Në marrëveshje më rezulton që ka një sërë rastesh përjashtimore. Nga teksti i 

marrëveshjes më rezulton që disa prej këtyre përjashtimeve janë të paqarta, janë të vakëta.  

Do të doja të dija prej jush: përse janë vendosur këto përjashtime dhe cilat janë kriteret 

reale, se nuk dalin të qarta nga marrëveshja, për përjashtimin e tyre? Nëse janë shqiptarë që kanë 

ikur në Zvicër, pse disa e përfitojnë, disa nuk e përfitojnë, nëse kushtet janë të njëjta?  

Pyetja tjetër: në nenin 35 të marrëveshjes, pretendoj unë, mund të mos jetë e tillë, por 

pretendoj që ka një paqartësi. Aty thuhet : “Kjo marrëveshje nuk jep asnjë të drejtë për përfitim, 

për periudhat para hyrjes në fuqi të saj”. Pra, nga momenti që do të hyjë në fuqi, përfitojnë vetëm 

shtetasit shqiptarë që ndodhen në Zvicër, të cilët plotësojnë kushtet, pas atij momenti, për të 

përfituar pensionin e pleqërisë, të invaliditetit apo familjar këto tri kategori. Ndërkohë, në pikën 

3 të këtij neni thuhet se për përcaktimin e një të drejte për përfitim, në bazë të kësaj 

marrëveshjeje, do të merren në konsideratë periudhat e plotësuara të sigurimit dhe ngjarjet në 

lidhje me sigurimet, të cilat janë plotësuar ose kanë ndodhur, sipas legjislacionit të shteteve 

kontraktuese, përpara hyrjes në fuqi të marrëveshjes. Pra, duket se nga një dispozitë ka një 

përplasje, ose fitojnë ata që pas hyrjes në fuqi plotësojnë kushtet, ose do të përfitojnë, sipas pikës 

3, edhe ata të cilët para hyrjes në fuqi i kanë plotësuar, por janë dukë pritur.  

Këto janë pyetjet në përmbajtje të marrëveshjes. E mira do të ishte të saktësoheshin 

këto.  

Edhe një pyetje e fundit, do të doja ta dija, në fakt, nëse keni bërë një studim, sa është 

numri i shtetasve shqiptarë që janë në Zvicër, që eventualisht mund dhe duhet të përfitojnë? Për 

simetri të pyetjes: sa është numri i shtetasve zviceranë, që ndodhen në vendin tonë? 

Faleminderit! 

Klotilda Bushka – Faleminderit, zoti Alibeaj! 

Po, zonja Manjani, fjala është për ju. 

Olta Manjani – Faleminderit, zoti Alibeaj për pyetjet. 

Do t’i marrim me radhë.  
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Me cilat shtete kemi marrëveshje, të cilat janë ratifikuar? Atëherë, janë 11 shtete, unë i 

përmenda, por do t’i them edhe njëherë, janë: Turqia, Maqedonia e Veriut, Belgjika, Hungaria, 

Luksemburgu, Çekia, Republika Federale Gjermane, Bullgaria, Austria dhe Kosova dhe 

Kanadaja, së fundi, që kanë ratifikuar marrëveshjet dhe hyjnë në fuqi së shpejti. 

A kemi kryer studim sesa është numri i shtetasve që përfitojnë? Po, kemi një numër. 

Janë disa shërbime, që ofrohen në këtë kuadër. Pra, janë pensionet, janë shërbime verifikimi, apo 

njoftimi, apo edhe shërbime transferimi informacioni. Janë gjithsej 407 shtetas shqiptarë deri 

tani, nga të cilët 155 janë në procedura verifikimi, 85 prej tyre janë përfitues pensionesh dhe 

pjesa tjetër janë në shërbime njoftimi, apo transferime të pensioneve në vendet përkatëse.  

A është shteti shqiptar, duke nënshkruar marrëveshje të tjera dhe nëse po, me cilat 

shtete? 

(Ndërhyrje pa mikrofon) 

Po, patjetër. Këto janë me të gjitha shtetet që kemi nënshkruar marrëveshjet, me të 11 

shtetet. Pra, siç e theksuam, marrëveshjet nuk kanë efekte financiare të menjëhershme, pasi ato 

hyjnë në fuqi në momentin... 

(Ndërhyrje pa mikrofon) 

Po, patjetër.  

(Ndërhyrje pa mikrofon) 

Me përjashtim të Zvicrës, e cila është në proces ratifikimi dhe Rumanisë, të gjitha të 

tjerat janë të ratifikuara. 

(Zoti Alibeaj ndërhyn pa mikrofon) 

Janë 407 në total, ku përfshihen... 

Klotilda Bushka – Zoti Alibeaj, nuk po hap mikrofonin. Për ta sqaruar pyetjen, logjika 

është kjo: keni bërë 11 marrëveshje, që janë ratifikuar nga Kuvendi. A keni bërë një studim sa 

janë përfituesit, sepse në proces e dimë, mund të jetë një numër i caktuar, por në total edhe nga 

studimet që keni, e dini sa mund të jenë përfituesit? 

Olta Manjani – Për një sqarim të mëtejshëm, mund t’ia kaloj fjalën zotit Hado. 

Astrit Hado – Atëherë, siç e tha edhe zonja zëvendësministre, në fakt, numri i 

përfituesve nuk mund të matet në një kohë reale sot, sepse disa dalin në pension, disa 

kontribuojnë sot që të dalin pas disa viteve dhe është shumë e vështirë, nuk ka asnjë shtet që 

mund ta kalkulojë këtë, por ajo që ne mund të themi është se, për shembull, kur kemi filluar 
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negociatat me Gjermaninë, është parashikuar të ishin diku te 20-25 mijë qytetarë shqiptarë, 

flasim për përpara 4-5 vjetësh, që sot detyrimisht duhet të jetë rritur jashtëzakonisht shumë numri 

i qytetarëve shqiptarë, që mbrohen nga kjo marrëveshje. Me Belgjikën është parashikuar të jenë 

rreth 35 mijë qytetarë shqiptarë, në momentin e marrëveshjes, të cilët janë qytetarë shqiptarë, që 

punojnë në Belgjikë, paguajnë sigurime atje dhe janë të mbuluar nga kjo marrëveshje. Në 

Luksemburg kanë qenë rreth 2500-3000 qytetarë, në Zvicër janë diku te 3100-3200 qytetarë, në 

Hungari kanë qenë, në mos gaboj, diku te 1700-1800 qytetarë, në Maqedoni, nuk diskutohet, 

numri i qytetarëve që mbrohen, është jashtëzakonisht i madh. 

Njëkohësisht, ne në bashkëpunim me Ministrinë e Financave kemi bërë një përllogaritje 

të përafërt sesa mund të jetë numri i qytetarëve shqiptarë që mund të përfitojnë nga marrëveshja 

me Italinë dhe, fatmirësisht, INSTAT-i italian ka statistika të sakta për sa i përket emigracionit 

dhe janë rreth 530-540 mijë qytetarë shqiptarë që jetojnë në Itali të regjistruar. Nga këta që janë, 

le të themi, kontribuues dhe e kanë prekur skemën italiane, sepse një pjesë e madhe janë fëmijë 

dhe studentë, janë diku te 330 mijë qytetarë shqiptarë, nga të cilët rreth 33 mijë qytetarë 

shqiptarë janë investitorë, pasi kanë hapur kompanitë e tyre të vogla, apo të mesme në Itali, që 

janë ose të vetëpunësuar, janë rreth 30-33 mijë “Azienda”, siç i quajnë italianët, të cilët i mbron 

edhe kjo marrëveshje. 

Ndërkohë me Greqinë, për hir të së vërtetës, nuk kemi ndonjë shifër të saktë, por 

llogarisim të jenë rreth 400-500 mijë qytetarë shqiptarë, pa i ndarë dot sa janë fëmijë, sa janë 

studentë e të tjerë, por numri i qytetarëve shqiptarë që mbrohen me marrëveshjen, nëse do të 

nënshkruhet me Greqinë, është i madh, për shkak të punëve sezonale që kryejnë, 2-3-mujore, 

kryesisht zonat lindore, që janë në kufi me Greqinë. 

Faleminderit! 

Olta Manjani – Atëherë, pjesa tjetër e pyetjes, të cilës unë iu përgjigja ishte: aktualisht 

kush po përfiton? Pra, zoti Hado bëri një parashtrim të  shifrave potenciale për përfituesit 

aktualë, për ata që përfitojnë nga marrëveshjet, jo ata që janë potencialë për të përfituar në një 

moment të dytë. 

Kalojmë te pyetja tjetër. 

(Ndërhyrje pa mikrofon) 

Në 5-mujorin e parë të këtij viti, është ndarja që bëmë, pra, 85 pensione, 155 kërkesa 

për verifikime dhe pjesa tjetër janë kërkesa për transferime. 
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Klotilda Bushka – Nëse mundeni, na i vini në dispozicion për secilën marrëveshje, që 

nga momenti që është ratifikuar. Si është ecuria e marrëveshjes? Pra, sa kërkesa janë, sa kanë 

përfituar, që nga hyrja në fuqi e marrëveshjeve? Na i vini në dispozicion me shkrim. 

Olta Manjani – Po, patjetër. 

Klotilda Bushka – Vijoni me pyetjet! 

Olta Manjani – Pyetja tjetër ishte: si është situata e njohjes me Italinë dhe Greqinë? 

(Zoti Alibeaj ndërhyn pa mikrofon.) 

Atëherë, jemi në proces nënshkrimi me 4 vende të tjera, me Italinë, Kroacinë, Malin e 

Zi dhe Serbinë. 

Pyetja pasardhëse ishte, specifikisht, për Italinë dhe Greqinë, nëse jemi, konkretisht, në 

një situatë të njohjes së marrëveshjes në fushën e sigurimeve shoqërore me këta 2 vende dhe 

përgjigjja është: po. 

Aktualisht, me Italinë, në fund të muajit korrik, në datat 25 dhe 26 korrik, kemi raundin 

e parë të negociatave, i cili do të zhvillohet në Tiranë. Zakonisht, marrëveshjet kanë 2 raunde 

negociatash, një në Tiranë dhe një në vendin përkatës. I pari do të jetë këtu, në këto data.  

Ndërkohë, me Greqinë jemi në komunikim të vazhdueshëm. Kemi përcaktuar një 

udhëtim drejt Athinës, edhe ky në fund të korrikut, për të filluar ose për të bërë një dakordësim 

për fillimin e negociatave, Gjithsesi, data për negociatat e para me Greqinë, ende nuk kemi. 

(Zoti Alibeaj ndërhyn pa mikrofon.) 

Zakonisht, nga eksperiencat e mëparshme nënshkrimi i këtyre marrëveshjeve, pra në 

fushën e sigurimeve shoqërore, zgjat nga 1 deri në 2 vjet. Le të shpresojmë që, në këtë rast, do të 

jetë brenda vitit, brenda një periudhe kohore njëvjeçare, brenda vitit 2023. Italia dhe Greqia janë 

2 vende që ne i kemi shumë prioritare dhe kështu do të vazhdojmë t’i trajtojmë edhe në vijim. 

Ndërkohë, pyetjet e tjera kishin të bënin me përmbajtjen e marrëveshjeve dhe, në këtë 

rast, do të doja t’ia kaloja fjalën zotit Hado, për të dhënë një përgjigje më teknike në lidhje me 

pyetjet që kishin të bënin me nene specifike të marrëveshjes. 

Astrit Hado – Pyetja juaj ishte në lidhje me përjashtimet që ka.  

Në fakt, marrëveshja, në nenet 3 dhe 4, thotë që të fitojnë të gjithë shtetasit e 2 vendeve 

dhe është parimi i trajtimit të barabartë, nuk ka raste përjashtimore, që të mund të përjashtohet 

ndonjë qytetar, për shkak të kombësisë, nacionalitetit, apo shtetësisë. Të gjithë qytetarët 

shqiptarë do të trajtohen në mënyrë të barabartë, në qoftë se punojnë dhe sigurohen në Zvicër 
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dhe të gjithë qytetarët zviceranë që punojnë dhe jetojnë në Shqipëri do të trajtohen në mënyrë të 

barabartë me qytetarët shqiptarë. Ky është një nga parimet bazë të marrëveshjes. Nëse keni 

ndonjë rast konkret, na e thoni, por parimi bazë i marrëveshjes është trajtimi i barabartë i 

qytetarëve, pavarësisht nga shtetësia dhe rezidenca. Mbështetet vetëm mbi bazën e pagesës së 

kontributeve shoqërore, do të thotë që, nëse një qytetar zviceran që paguan sigurime shoqërore 

në Shqipëri, si i punësuar apo i vetëpunësuar, do të trajtohet automatikisht në të njëjtën mënyrë, 

mbi bazën e ligjeve të njëjta, me të njëjtat kritere që do të trajtohet një qytetar shqiptar. E njëjta 

gjë ndodh edhe në Zvicër. Në qoftë se një qytetar shqiptar jeton dhe punon në Zvicër, do të 

trajtohet me të njëjtat rregulla, siç trajtohet qytetari zviceran. Prandaj, është edhe në nenin që 

përmendi edhe zonja zëvendësministre, që është eksportimi i përfitimeve. 

Olta Manjani – Unë doja të shtoja diçka. Kam përshtypjen që nuk adresuam një pjesë 

të pyetjes, që bëri zoti Alibeaj në lidhje me zviceranët që jetojnë në vendin tonë. Është një 

statistikë që e kemi këtu. 

Në vendin tonë janë me qëndrim të rregullt 53 shtetas zviceranë, nga të cilët vetëm 23 

prej tyre janë për motive punësimi.  

(Zoti Alibeaj ndërhyn pa mikrofon.) 

E përmendi zoti Hado, janë 3100.  

Astrit Hado – Ndoshta, zoti Alibeaj, e keni fjalën për nenin 12, që janë përjashtimet. 

Atëherë, përjashtimet kanë të bëjnë me ata që quhen “persona të deleguar”, që do të thotë se 

kompanitë shqiptare apo zvicerane, që kanë aktivitet në 2 shtetet kontraktuese, edhe këtu, edhe 

atje, mund të çojnë një person deri në 24 muaj. Rasti më tipik, që ta kuptojmë: nëse hapet një 

bankë zvicerane në Shqipëri, filial i një banke zvicerane, për një periudhe 24-mujore mund të 

sjellë 2-3 menaxherë, të cilët i ka menaxherë atje, por derisa të ngrihet biznesi këtu, i sjell këtu. 

Atëherë, për këtë periudhë 24 mujore, në bashkëpunim me strukturat e sigurimeve shoqërore dhe 

Ministrinë e Financave, lejohet që ata të mos paguajnë kontributet e sigurimeve shoqërore në 

Shqipëri, por të mbulohen nga skema atje, por vetëm për 24 muaj dhe në rast se ata e 

zëvendësojnë këtë person, atëherë nuk lejohet. Pra, nuk mund ta mbajnë përjetësisht  këtë 

pozicion me “persona të deleguar”, por është deri në 2 vjet. Gjithashtu, për sa u përket 

përjashtimeve, autoritetet kompetente, pra, Ministria e Financave dhe Ministria e Mbrojtjes 

Sociale në Zvicër, mund të bien dakord, gjithmonë nëse bien dakord, për të shtuar edhe kategori 

të ndryshme qytetarësh, pra, nuk është taksative, por është pjesë e negociatave. 
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(Ndërhyrje pa mikrofon) 

Për sa i përket pyetjes së fundit, që ka të bëjë me nenin 35, me të drejtën për të përfituar, 

atëherë pika 1 thotë: “Kjo marrëveshje nuk jep asnjë të drejtë për përfitim për periudhat para 

hyrjes së saj në fuqi dhe ju thatë që bie në kontradiktë me pikën 3. Jo, pika 1 e nenit 35 ka 

kuptimin që nuk mund të marrësh përfitim për periudhat, të cilat kanë kaluar. Pra, nëse 

marrëveshja hyn në fuqi më 1 janar të 2023-it, çdo individi që i lind e drejta edhe sot, por nuk ka 

marrëveshje, do t’i fillojë e drejta për përfitim nga data që hyn në fuqi marrëveshja. Pra, nuk ka 

efekte për periudha të kaluara. Ndërsa, pika 3 e nenit 35 thotë: ngjarje, që kanë ndodhur para 

hyrjes në fuqi të kësaj marrëveshjeje, kanë efekt. Do të thotë që marrëveshja hyn në fuqi në janar 

të vitit 2023, ndërkohë që një qytetar shqiptar ka punuar nga viti 1997 e në vazhdim. Çdo 

periudhë sigurimi, edhe përpara hyrjes në fuqi të kësaj marrëveshjeje, do të llogariten, por e 

drejta për përfitim fillon me hyrjen në fuqi të marrëveshjes. Pra, njeh ngjarjen, që është pagesa e 

kontributeve shoqërore dhe e drejta për të marrë paratë nga kjo ngjarje. Nëse do ta linim me efekt 

prapaveprues, mund të ketë edhe qytetarë shqiptarë, që sot janë nga 70-80 vjeç, që janë në 

pension këtu. Ky është kuptimi i këtyre 2 pikave. 

Klotilda Bushka – A keni pyetje të tjera, kolegë? 

Ju falënderoj shumë, në fakt, për këto përgjigje dhe për qartësinë në vijim të pyetjeve të 

zotit Alibeaj! 

Ka ndonjë pyetje tjetër, kolegë? Nuk ka. Diskutime? Nuk ka. 

Kalojmë në votim, atëherë? Besoj se jemi dakord. 

Vijojmë me votimin në parim të projektligjit “Për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet 

Republikës së Shqipërisë dhe Konfederatës Zvicerane për mbrojtjen shoqërore”. Kush është pro? 

Të gjithë dakord. Kundër? Nuk ka. Abstenim? Nuk ka. 

Miratohet. 

Kush është dakord me nenin 1? Të gjithë dakord. 

Neni 2? Të gjithë dakord. 

Kalojmë te votimi në tërësi, kolegë. Pro? Të gjithë dakord. Kundër? Nuk ka. Abstenim? 

Nuk ka. 

Miratohet. 

Ju falënderoj dhe, ju lutem, sapo të mundeni, na sillni informacionin që ju kërkuam për 

përfitimet e deritanishme, në zbatim të 11 marrëveshjeve, duke ju inkurajuar që me shtetin grek 
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dhe me shtetin italian të procedoni sa më shpejt të jetë e mundur, për të parë edhe interesin e 

qytetarëve shqiptarë, që punojnë në këto vende. 

Faleminderit! 

Punë të mbarë! 

Jeni të lirë të shkoni. 
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Klotilda Bushka – Kalojmë te pika e dytë e rendit të ditës, kolegë. 

Bëjmë 2 minuta pushim. 

 

(Pas pushimit) 

 

Klotilda Bushka  – Kolegë, rifillojmë mbledhjen me pikën tjetër të rendit të ditës: 

projektligji “Për disa ndryshime në ligjin nr. 8378, datë 22.07.1998, “Kodi Rrugor i Republikës 

së Shqipërisë”, i ndryshuar.   

Para se të fillojmë, për procedurë e ka kërkuar fjalën zoti Alibeaj. 

Enkelejd Alibeaj – Faleminderit, zonja kryetare! 

Ju na e keni prezantuar dhe na keni komunikuar rendin e ditës së punës së Komisionit të 

Ligjeve  dhe,  për habinë time,  shoh që ju keni vendosur edhe projektligjin “Për disa ndryshime 

në ligjin  nr. 8378, datë 22.07.1998 “Kodi Rrugor i Republikës së Shqipërisë”, që nuk është gjë 

tjetër vetëm se një projektligj i paraqitur nga deputeti Taulant Balla. Do të doja të ishte i gjithi 

lapsus. Uroj dhe shpresoj të jetë i tillë. Pse po e them këtë gjë?!  Në mbledhjen e  Konferencës së 

Kryetarëve, ku anëtar jam unë, jeni ju, zonja Felaj nuk është këtu, i thirrur nga Kryetarja e 

Kuvendit, zonja Lindita Nikolla, na është bërë e ditur se cilat do të ishin edhe projektligjet që do 

t’i nënshtroheshin kalendarit të punës së parlamentit dhe të komisioneve. 

Më lejoni t’ju vë në dijeni se në datën 4 korrik, ku mbledhja e Konferencës ka shqyrtuar 

të gjitha materialet e sjella nga zonja Nikolla, ky projektligj nuk ishte. Unë i kam dokumentet me 

vete, edhe draftkalendarin e punimeve të Kuvendit, i cili për sa u përket projektligjeve 

parashikon totalin e tyre, 25 projektligje. Përfundon me projektligjin “Për disa shtesa në ligjin 

“Për trashëgiminë kulturore dhe muzetë”, i paraqitur nga Grupi Parlamentar i PD-së, që bën fjalë 

për caktimin e burgut të Spaçit dhe të kampit të Tepelenës si muze kombëtar, pika 25. Jo vetëm 

draftkalendari i punimeve, por gjithashtu, edhe dokumenti tjetër, draftprogrami i punimeve të 

Kuvendit, i paraqitur nga Kryetarja e Kuvendit,  parashikonte të njëjtën gjë: 25 projektligje të 

paraqitura nga qeveria ose nga deputetët. Kam marrë me vete edhe procesverbalin e mbledhjes së 

Konferencës së Kryetarëve, ku nuk ka pasur asnjë lloj diskutimi, asnjë lloj kërkese për të futur 

qoftë në draftkalendar, qoftë në draftprogram një projektligj të tillë. Çudia më e madhe ndodh 

nga ajo se çfarë është ndarë më vonë nga administrata e Kuvendit, prandaj e thashë që në fillim 

që shpresoj të jetë vetëm një lapsus. Çuditërisht, në kalendarin e punimeve të Kuvendit për të 
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njëjtën periudhë 11-29 korrik është shtuar pa asnjë arsyetim, pa u diskutuar, pa bërë kërkesë, 

pika 26. U futën 25, dalin 26, projektligji  “Për disa ndryshime në ligjin “Kodi Rrugor i 

Republikës së Shqipërisë”, që është kërkesë e deputetit Balla. Tani, në mos qoftë lapsus, atëherë 

ky është një skandal. Është një skandal, ndjesë që po e them, që nëpërkëmb Rregulloren e 

Kuvendit, nëpërkëmb Konferencën e Kryetarëve. Nuk di t’ju them pastaj juve se si e keni marrë 

përsipër ta vendosni në kalendarin e punimeve të Komisionit të Ligjeve, për sa kohë që  keni 

qenë, jeni anëtare dhe keni qenë prezente, kam përshtypjen, në mbledhjen e Konferencës së 

Kryetarëve. Kjo është një shkelje e rëndë, e cila cenon të gjithë procedurën parlamentare. Ky 

është elementi i parë.  

Elementi i dytë, i cili i mbivendoset të parit, që e dëmton shumë procedurën 

parlamentare të Kuvendit është ajo çfarë është paraqitur, një projektligj për Kodin Rrugor, i cili, 

siç e dimë të gjithë, kërkon 84 vota, pra kërkon shumicë të cilësuar. Kushtetuta e Shqipërisë 

përcakton që projektligjet, të cilat kërkojnë shumicë të cilësuar, 84 plus  vota nuk mund  të fillojë 

shqyrtimin në komisione pa kaluar së paku  2 javë. Ka vetëm një projektligj, i cili mund të kalojë 

në mënyrë të përshpejtuar,  është  vetëm  për masat e  jashtëzakonshme,  për vetë natyrën, ndërsa 

për të gjitha ligjet e tjera, që kërkojnë shumicë të cilësuar, nuk mund të fillojë shqyrtimi pa 

kaluar së paku 2 javë. Pretendohet, dhe nuk kam arsye  për të dyshuar, që ky projektligj, kjo 

kërkesë e zotit Balla është depozituar në datën 1 korrik. Nëse do të ishin ndjekur të gjitha 

rregullat, do të ishte diskutuar në Konferencën e Kryetarëve, do të ishte miratuar, dita e parë për 

fillimin e  shqyrtimit  do të ishte data 15 korrik. Di që në Komisionin për Veprimtaritë Prodhuese 

çuditërisht ka filluar shqyrtimi në shkelje flagrante të Rregullores, por, mbi të gjitha të 

Kushtetutës, në datën 13 korrik. Dakord, e kuptoj që ata mund të mos jenë juristë, por në këtë 

komision ku jemi, kemi detyrimin, mbi të gjitha, të vendosim rregull dhe të respektojmë 

Kushtetutën, Rregulloren dhe ta stabilizojmë qartësisht veprimtarinë e këtij parlamenti, duke 

filluar nga komisioni. Pra, është shkelja e dytë që i mbivendoset kësaj procedure. Unë nuk  dua 

t’i futem përmbajtjes, as dua ta paragjykoj, me thënë të drejtën, por sepse është  detyrim yni që 

sot ne, për aq sa na takon dhe na  takon shumë, sepse jemi Komisioni i Ligjeve, duhet të 

rivendosim në mënyrë të menjëhershme rregullshmërinë dhe kushtetutshmërinë në veprimtarinë 

e këtij parlamenti. Duhet ta bëjnë ne. Nesër po ju them që vazhdon shqyrtimi në Komisionin për 

Veprimtaritë Prodhuese, është përcaktuar, nuk e di se nga kush, si komision përgjegjës, ne jemi 

për dhënie mendimi. Prandaj është e mira jo vetëm për shkeljen e  Rregullores dhe të 
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Kushtetutës, por edhe për një arsye tjetër, tek e fundit, duke qenë se është një ligj me shumicë të 

cilësuar, kur mund të ketë ndërhyrje apo nevoja të tjera për ta plotësuar, për ta pasuruar, (kodet 

është e udhës gjithmonë e më pak të ndërhyhet në to)  do të duhet të jetë një paketë e plotë, e 

studiuar, e analizuar dhe ta rivendosim, të mos ecim me shkelje të tilla, se kjo nuk do t’i bënte 

mirë askujt, as procedurës parlamentare, as dinjitetit të deputetëve, as autoritetit të Konferencës 

së Kryetarëve, Komisionit të Ligjeve jo dhe jo; të marrim masat që sot për ta rivendosur këtë 

shkelje, që ju thashë edhe një herë, uroj e shpresoj të jetë lapsus, të mos jetë një lëvizje  thjesht e 

vetëm për propagandë që të na vendosë të gjithë në situata të pakëndshme.  

Do të doja ta vendosja në vëmendjen tuaj, zonja Kryetare, nuk paragjykoj askënd, por 

është detyrimi i të gjithëve, por për ne, mua, ju, zonja Felaj, që nuk është këtu, meqenëse jemi 

edhe anëtarë të Konferencës së Kryetarëve kjo është e pafalshme që të mund të kalojë   në këtë 

mënyrë. 

E mira do të ishte të kishim një shtyrje për të vendosur rregullin, pse jo, po e shpreh 

edhe tani, për të qenë kushdo nga deputetët në gjendje që, nëse do të vendoset të bëhet një 

ndërhyrje në një ligj me shumicë të cilësuar, të jetë më e plotë, mund të kemi edhe ne nevojë, për 

ta shtuar, për ta pasuruar, për ta plotësuar një sektor kaq të rëndësishëm, siç është sektori që 

rregullohet dhe disiplinohet nga Kodi Rrugor. 

Faleminderit! 

Klotilda Bushka – Faleminderit,  zoti Alibeaj! 

Në vijim të asaj që ju parashtroni, më lejoni t’ju sqaroj se projektligji, që është në 

çështjet e rendit të ditës sot, është pjesë e kalendarit të Komisionit për Çështjet Ligjore, i 

miratuar në datën 12 korrik; është përfshirë në kalendar dhe është përfshirë për një projektligj të 

depozituar në Kuvend në datën 01.07.2022. Në datën 4 korrik është mbledhur Konferenca e 

Kryetarëve, vendimi i zbardhur i Konferencës së Kryetarëve u është kaluar komisioneve 

përgjegjëse, prandaj në datën 12 ne kemi shpërndarë projektkalendarin dhe programin, ku është 

përfshirë edhe ky projektligj. Në atë mbledhje nuk janë ngritur këto pretendime, ashtu si dhe më 

vonë nuk janë ngritur  pretendime të tjera. 

Nëse i referohemi nenit 26 të Rregullores: “Kuvendi i zhvillon punimet në seancë 

plenare dhe në komisione sipas një programi të caktuar. Programi përcaktohet nga Konferenca e 

Kryetarëve për një periudhë 3-9 javë me propozimin e  Kryetarit të Kuvendit, pasi merret më 

parë edhe mendimi i anëtarit të Këshillit të Ministrave...”e të tjera.  
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Neni 38 i Rregullores “Shqyrtimi i çështjeve”: “Brenda 2 ditëve nga përcaktimi i 

programit të punës dhe kalendarit të punimeve të Kuvendit, komisioni mblidhet për miratimin e  

programit të punës dhe kalendarit të punimeve të tij. Programi i punës dhe kalendari i punimeve 

të komisionit duhet të garantojë zbatimin në kohë të çështjeve të parashikuara për shqyrtim në 

seancën plenare”. Çdo çështje, që është pjesë e kalendarit të Kuvendit,  futet në kalendarin e 

komisionit dhe miratohet. Ne në datën 12 kemi marrë vendimin e Konferencës së Kryetarëve të 

datës 4 korrik, e kemi përfshirë këtë në kalendarin tonë. Jo çdo çështje, që është në tabelë apo që 

diskutohet,  mund të jetë objekt diskutimi në Konferencën e Kryetarëve. Nuk ka pasur  

kundërshtime për vendimin e Konferencës së Kryetarëve... 

(Ndërhyrje pa mikrofon.) 

Ka qenë, sepse në datën 1 korrik 2022 është depozituar ky projektligj. 

(Ndërhyrje pa mikrofon.) 

Të lutem,  të vazhdoj arsyetimin dhe logjikën time.  

Pjesa e komisioneve të tjera: e kanë zbatuar apo jo Rregulloren, nuk na takon neve si 

komision, neve na takon pjesa  e  Rregullores  së komisionit tonë. Kuvendi ka organe të tjera, ku 

mund të ngrihen çështjet e mosrespektimit të Rregullores nga komisione apo nga   mekanizma të 

tjerë të Kuvendit. Ne shohim  që  po shqyrtojmë apo jo një çështje që e kemi në kalendarin tonë. 

Pastaj pretendimet e tjera për parregullsi, le t’i drejtohen Këshillit për Rregulloren dhe Mandatet, 

nëse  këtu ka ndonjë problem, ose vetë  Konferencës. Për sa kohë ne e  kemi në kalendar, të 

miratuar në datën 12 korrik... 

(Ndërhyrje pa mikrofon.) 

E kemi të miratuar në kalendarin tonë në datën 12 korrik, e keni si çështje në rendin e 

ditës. Nuk e kemi në seancë, por është në kalendar; nëse e shihni kalendarin e punimeve të 

komisionit për periudhën 11-29 korrik, i keni çështjet me data (punë në komision për periudhën 

3-javore), e keni të shënuar pika 13, projektligj “Për disa  ndryshime në ligjin nr. 8378, datë 

22.07.1998,  “Kodi Rrugor i Republikës së Shqipërisë”.  

Po, urdhëroni, zoti Alibeaj. 

Qëndrimet  i kemi të qarta, por një sqarim të fundit... 

(Ndërhyrje pa mikrofon.) 

Enkelejd Alibeaj – Unë jo më kot ju thashë që shpresoj dhe uroj se është lapsus. Me sa 

duket, nuk qenka i tillë! Më sa duket, me dashje ju paskeni bërë shkelje të procedurës. Si thatë 
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ju? Në mbledhjen e Konferencës së Kryetarëve është diskutuar dhe nuk ka pasur diskutime? Po, 

por ju thashë: draftprogrami i punës së Kuvendit; draft, i shpërndarë nga zonja Lindita Nikolla, 

Kryetare e Kuvendit. Ja dhe draftkalendari. Këto janë 2 aktet e vetme, i hap këto dy akte dhe 

shoh që projektligjet, këto kemi diskutuar ne, për këto kemi rënë dakord, për këto nuk kemi 

pasur  diskutime dhe mbyllet me numrin rendor 25. Kaq janë projektligjet e sjella ose nga 

qeveria, ose nga deputetët. E njëjta gjë edhe në draftkalendar; këto kemi diskutuar, nuk kemi 

pasur probleme, se nuk kishim pse të kishim probleme. Ndërkohë, duke qenë se nuk kishim asnjë 

lloj problemi, ju thashë që kam këtu jo vetëm ato materiale që zonja Nikolla na ka vendosur, por 

edhe procesverbalin e mbledhjes së zbardhur, pra çfarë kemi thënë, çfarë kam thënë unë, çfarë ke 

thënë ti, çfarë ka thënë zonja Nikolla, çfarë ka thënë zoti Balla e me radhë, as nuk është diskutuar 

dhe as  është bërë kërkesë për ta shtuar. Pas këtij momenti, vihemi në dijeni tashmë për 

kalendarin, çuditërisht nga pika 25, është shtuar një pikë 26. Është pikërisht ky projektligj që do 

të thotë se është futur kontrabandë, po përdor  këtë gjë, sepse, në fakt, ky nuk është gjë tjetër 

veçse falsifikim; salsifikim i dokumenteve zyrtare. Para falsifikimit,  të paktën anëtarët e 

Komisionit të Ligjeve do të duhet të bëjnë një hap mbrapa për të kuptuar pse bëhet, cila është 

arsyeja. Po them këtë gjënë tjetër, ju e thatë në datën 12 është miratuar, e kam këtë, kjo është  e  

rëndë pastaj.  

Dokument: kalendari i punimeve të Komisionit të Ligjeve, periudha 11-29 korrik 2022, 

miratuar në mbledhjen e komisionit të datës 12 korrik. Ka projektligjet. Puna në komision për 

periudhën javore fillon me numrin 1 dhe mbaron me numrin 12, i fundit “Për disa shtesa në ligjin 

“Për trashëgiminë kulturore”. Po, është pasqyrim korrekt i Konferencës së Kryetarëve. Ku ka 

dalë 13-ta? Si është futur? Edhe kjo kontrabandë?    

E fundit, ka disa iniciativa deputetësh, kam bërë unë, keni bërë ju, personalisht, keni 

projektligjin “Për paditë kolektive”. Me të drejtë, kanë bërë zonja Zhupa, zoti Vasili. Dy 

projektligje i ka bërë zoti Leskaj, të miratuara. Si ka mundësi që ditën e fundit, në datën 1, pa u 

diskutuar në Konferencën e Kryetarëve, vjen zoti Balla paraqet një  projektligj  e  futet në shkelje 

të çfarëdolloj procedure? Po këto të tjerët, pse nuk futen? 

 Edhe një herë thirrja ime është: nëse ka ndodhur lapsus, hajdeni ta korrigjojmë! Nëse 

është falsifikim, pastaj kjo është shumë e rëndë dhe jemi në kufijtë e veprës penale, sepse  të 

falsifikosh dokumentet e parlamentit, të Konferencës së Kryetarëve apo edhe të Komisionit të 

Ligjeve, është një gjë do të duhet të marrim masa për gjithsecilin ... 
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Klotilda Bushka – Zoti Alibeaj, faleminderit! 

Enkelejd Alibeaj – Prandaj thirrja ime është sot që neve na takon si Komision i 

Ligjeve... 

Klotilda Bushka – Zoti Alibeaj, ju lutem! 

Për procedurë e kërkon edhe zoti Bardhi fjalën, por, nëse është për të njëjtën çështje, një 

herë flitet për procedurë. Zoti Sula, edhe ju për këtë çështje? Për procedurë një herë flitet.  

Për çështje  procedure flitet një herë; nuk mund  të merret  fjala përsëri për të njëjtën 

çështje.  

Zoti  Bardhi. 

Gazment Bardhi –  Faleminderit, zonja kryetare!  

Edhe unë e kam për procedurë, por jo për çështjen që thotë zoti Alibeaj, që, me sa 

kuptova, nuk është më procedurë, por është mirëfilli një  falsifikim i dokumenteve parlamentare.                                  

Zonja kryetare, ky është materiali që na keni vënë përpara për këtë projektligj. Nuk 

mund të fillojmë shqyrtimin, sepse ky dokument, që kemi përpara, nuk  plotëson  kushtet dhe 

kriteret që ka neni 68.  

E para, nuk është hartuar si një akt normativ.   

E dyta, nuk shoqërohet me relacion. Ju e dini që një projektligj hyn në shqyrtim në 

parlament kur hartohet si një akt normativ dhe shoqërohet me një relacion shpjegues. Sipas nenit 

68 të Rregullores së Kuvendit, se çfarë çështjesh do të duhet të përmbajë relacioni shoqërues i 

detajon ky nen i Rregullores. 

Na ka ardhur një shkresë nga deputeti Taulant Balla që nuk ka relacion. Ky është 

dokumenti që ka dorëzuar zoti Balla. Nuk është hartuar as si akt normativ. 

(Ndërhyrje pa mikrofon.)  

Nëse ka relacion, dhe e ke ti në shtëpi, kjo është gjë tjetër. Unë po them se çfarë na 

është shpërndarë neve si deputetë dhe çfarë ka dorëzuar zoti Balla. Zoti Balla ka dorëzuar një 

shkresë. Ne nuk fillojmë dot shqyrtimin mbi bazën e shkresave. Nuk është as projektligj as  

relacion. 

(Ndërhyrje pa mikrofon.)  

Ai është relacioni që ta ka dorëzuar relatorja, zonja Felaj.     

(Ndërhyrje pa mikrofon.)  

Ne po flasim për relacion të shoqëruar nga propozuesi i aktit. Çfarë pune ka ministria?  
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(Ndërhyrje pa mikrofon.)  

Klotilda Bushka – Kolegë, a mund ta mbarojë fjalën zoti Bardhi? 

Gazment Bardhi – Ky është propozim i një deputeti. Ministria mund të ketë sjellë 

relacion. 

(Ndërhyrje pa mikrofon.)  

Ne nuk na është shpërndarë. Nuk është pjesë e  dokumenteve. 

Klotilda Bushka – Zoti Bardhi, mbaruat?  

Në datën 12 korrik kemi miratuar kalendarin e punimeve, ku pika 13 ka qenë, i kam 

kërkuar sekretarisë të printojë  draftkalendarin që ju është sjellë. 

E dyta, e kemi marrë vendimin e datës 12  korrik pas një vendimi të datës 4 korrik të 

Konferencës së Kryetarëve. Nuk ka asnjë falsifikim. Ja ku është akti: 01.07.2022 është 

depozituar projektligji në Kuvend, i cili është përfshirë në datën 4 në Konferencën e Kryetarëve  

Ky nuk është vendi që ju t’i diskutoni këto çështje. Ne do të vijojmë, për sa kohë e kemi 

në kalendar. Nëse keni pretendime, drejtohuni mekanizmave të Kuvendit! Projektligji ka relacion 

shoqërues. Nëse sekretaria e komisionit nuk e ka shpërndarë, urdhërohet tani të shpërndahet. 

Ja ku është relacioni shpjegues i projektligjit që shoqëron këtë propozim të zotit Balla!  

(Ndërhyrje pa mikrofon.) 

Duhet patjetër t’u shpërndahet anëtarëve të komisionit.  

Ne do të vijojmë me këtë çështje. Ju këto pretendime mund t’i kishit ngritur në datën 12 

korrik, kur kemi miratuar kalendarin e Kuvendit. 

Në këto kushte,  do të vijojmë me rendin e ditës.  

Për sa u takon çështjeve që ngrini për procedurë, ju folët. Ky është qëndrimi ynë. Këto 

janë aktet e  Kuvendit, askush nuk ju ndalon t’u drejtoheni mekanizmave të Kuvendit për 

shqyrtimin e ankesave që keni.  

Vijojmë. Ky është një propozim i deputetit Taulant Balla. Bëhet fjalë për disa 

ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 8378, datë 22.07.1998 “Kodi Rrugor i Republikës së 

Shqipërisë”, i ndryshuar. Ndryshimet që propozohen, konsistojnë në faktin që cilido shtetas, i cili 

drejton  mjete me motor, nuk duhet të ketë kaluar moshën 70 vjeç për të drejtuar autobus, 

kamion, kamion me rimorkio, gjysmë rimorkiator, artikular të tjerë të caktuar për transport 

personash dhe mjete me  motor  për transport malli.  
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Propozimi tjetër ka të bëjë me faktin se për 3 vjet pas  datës  së marrjes së lejes së 

drejtimit të kategorive A2A, B1B nuk lejohet tejkalimi i shpejtësisë prej 80 kilometra në orë për 

autostradat dhe 70 kilometër në orë për rrugët interurbane kryesore. Mbajtësve të lejeve të 

drejtimit të kategorisë B në 3 vjetët e para të lëshimit  nuk u lejohet të drejtojnë mjete motorike 

me fuqi specifike, referuar masës bosh të mjetit më e lartë se 55 kv për ton.  

Në rastin e mjeteve të kategorisë M1, zbatohet një kufi shtesë, i fuqisë maksimale prej 

70 kv për qëllimet e përmendura në periudhën e mëparshme. Për makinat hibride elektrike ose 

plug-in kufiri specifik i fuqisë është 65 kilovatë për ton, duke përfshirë peshën e baterisë. 

Të ndryshohet pika 2 me këtë përmbajtje. Në nenin 117/1, që bëhet fjalë për rregulloren 

e  zbatimit të Kodit Rrugor, ku përcaktohen modalitetet e shënimit në lejen e qarkullimit të 

kufizimeve të parashikuara  në dy pikat që përmenda më parë, në mënyrë të njëjtë vendosen 

normat  për mjetet në qarkullim nga data e hyrjes  në fuqi. 

Neni 3. 

Gazment Bardhi – Një sekondë! 

Zonja kryetare... 

Klotilda Bushka – Neni 3. 

(Ndërhyrje pa mikrofon.) 

Po flas unë tani. 

Po, mirë kundërshtoni! 

(Ndërhyrje pa mikrofon.) 

Gazment Bardhi – Ja ku e ke e-malin!  

Kodi Rrugor nuk ka qenë në draftkalendarin që ka miratuar Komisioni i Ligjeve. 

Klotilda Bushka – Ju lutem, po prezantoj ligjin! 

Ja ku i keni aktet! 

Gazment Bardhi – Jo, ti nuk e prezanton dot ligjin. 

Ja ku janë aktet. 

Klotilda Bushka – Merrini dhe shihini! 

Kolegë, ju lutem! 

Gazment Bardhi – Zonja kryetare, ke falsifikuar dhe kjo është shumë e rëndë. 

Klotilda Bushka – Vazhdojmë.  

Pika tjetër është... 
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Gazment  Bardhi – Nuk vazhdon dot! 

Klotilda Bushka – Leje drejtimi të mjeteve... 

Zoti Bardhi, ju lutem! 

Gazment Bardhi – Mos ma mbyll mikrofonin! 

Klotilda Bushka – Merreni fjalën pastaj dhe flisni. 

Gazment Bardhi – Është shumë e rëndë ajo që keni bërë. 

Kemi miratuar bashkërisht kalendarin e komisionit. Pasi e ka miratuar  Komisioni i 

Ligjeve ju keni... 

Klotilda Bushka – Ju lutem, nuk ka kuptim. 

Gazment Bardhi – Ky është akti më i rëndë që ka ndodhur në Komisionin e Ligjeve.  

Klotilda Bushka – Sekretaria, a mund t’i printoni aktet... 

Gazment Bardhi – I kam këtu në e-mail-in që ka nisur sekretaria. 

(Ndërhyrje pa mikrofon.) 

E-mail-i që na ka ardhur nuk ndryshohet dot.  

Klotilda Bushka – Ndërkohë, vazhdojmë me prezantimin, lejet e drejtimit të mjeteve 

AM, A1, A2, AB1, B dhe BE, sipas grupmoshave,  janë të vlefshme për 15 vjet nëse janë 

lëshuar... 

Zoti Bardhi, ju lutem! 

Nuk është normale! Çfarë jeni duke bërë?  

Gazment Bardhi – Keni falsifikuar kalendarin e punimeve të komisionit. 

Klotilda Bushka – Kolegë, a mund të vini rend dhe rregull në sallën e mbledhjeve? 

Ju lutem, nuk është normale kjo që bëni. 

(Ndërhyrje  pa mikrofon.) 

Ne nuk jemi këtu se kush bërtet më shumë. 

Ndërpritet mbledhja. 5 minuta pushim. 

 

(Pas pushimit.) 

Klotilda Bushka – Atëherë, kolegë, rifillojmë mbledhjen e ndërprerë të komisioni. Për 

ata që nuk na kanë ndjekur dhe po na dëgjojnë tani, mbledhja u ndërpre për efekt të një 

pretendimi të kolegëve të opozitës, të cilët nuk marrin pjesë, pasi e bojkotuan  këtë seancë me 

argumentimin se çështja e rendit të ditës për sa i përket projektligjit “Për disa ndryshime në 
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projektligjin nr. 8378, datë 22.07.1998 “ Kodi Rrugor i Republikës së Shqipërisë” nuk është 

sipas procedurës së Rregullores  së Kuvendit. Në fakt, ne morëm kohën e mjaftueshme për të 

bërë të gjitha verifikimet dhe për t’i sqaruar këto çështje. Ju vë në dijeni se ky projektligj është 

depozituar  në Kuvend  në datën 01.07.2022. Është futur në kalendarin dhe në programin e 

punimeve të Kuvendit në mbledhjen e Konferencës së datës 4.07.2022. Në atë mbledhje 

materialet u janë dërguar nëpërmjet e-mail-it, por ka pasur edhe materiale të printuara në ditën e 

mbledhjes në tavolinë, ku  në darftprogramin  dhe  draftkalendarin e punimeve të Kuvendit ka 

qenë i përfshirë ky projektligj. Më pas vendimi është nxjerrë i zbardhur në faqen e Kuvendit; 

është bërë dhe njoftimi për të gjithë deputetët sipas komunikimeve elektronike. Nuk ka pasur 

asnjë pretendim në lidhje me  këtë çështje. 

Në datën 12 korrik Komisioni i Ligjeve ka miratuar draftprogramin dhe draftkalendarin 

e punimeve të komisionit, në materialet e dërguara me njoftimin e mbledhjes; në draftprogramin 

e punës së komisionit ka qenë i përfshirë ky projektligj. Në  draftkalendar nuk ka qenë i 

përfshirë, por në kopjet e printuara në tryeza ka qenë i përfshirë, si një reflektim i draftprogramit, 

edhe draftkalendari i miratuar me vendimin e Konferencës datë 4 korrik  2022. Në fakt, në atë 

mbledhje unë mora të gjitha materialet  e mia të printuara, që i kanë pasur edhe nënkryetarja e 

komisionit, edhe sekretari i komisionit dhe sipas rregullit të shërbimeve të Kuvendit   vetëm 3 

kopje të printuara mbahen. Në fakt, kam bërë edhe shënimin për një shtesë që kemi bërë ne në 

projektkalendar, ku kemi futur që në datën 15 korrik të jetë seancë dëgjimore me Avokatin e 

Popullit. Shënimi im është te materiali i printuar, ku në faqen e fundit është pika 13, projektligj 

“Për disa ndryshime në “Kodin Rrugor të Republikës së Shqipërisë”. Edhe sikur të mos ishin 

këto, për sa kohë me vendim të Konferencës së Kryetarëve në draftprogram dhe në kalendarin e 

punimeve të Kuvendit është ky projektligj, unë si kryetare e komisionit kam të drejtën që, kur një 

akt është në program, ta tërheq dhe ta fus në kalendar, jo më që ne e kemi tashmë një 

vendimmarrje, e  cila, pasi është zbardhur, është botuar sipas rregullave të Rregullores dhe online 

u është shpërndarë deputetëve.  E gjithë kjo zhurmë për asgjë.  

Mendoj të vijojmë me këtë çështje të rendit të ditës dhe, për të qenë korrektë, ju kërkoj 

edhe një herë, kolegë, jeni 14 anëtarë të komisionit këtu të pranishëm, jeni dakord ta vijojmë këtë 

pikë të rendit të ditës? Pro? 14. Dakord.  

Atëherë, vijojmë. Do ta nisim me prezantimin, atje ku e lashë. 
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Kam edhe një gjë të fundit. Edhe një çështje që u ngrit për diskutim, që nuk është  

dorëzuar me  projektin e nismëtarit relacioni shpjegues, një pretendim që u ngrit për efekt të 

mungesës së një  kriteri procedural. Shihini mirë e-mail-et, me të cilat ju ka ardhur njoftimi  për 

mbledhjen e  sotme, keni edhe nismën, edhe projektligjin “Për disa ndryshime”; keni edhe 

relacionin shpjegues. Kjo është e verifikueshme. 

Do të vijojmë. Zoti Pëllumbi, keni diçka për procedurë? 

Arben Pëllumbi – Faleminderit, kryetare! 

Në fakt, ju e sqaruat të gjithë procedurën e paraqitjes së këtij projektligji në rendin e 

ditës për sot, por doja të theksoja  edhe njëherë, duke qenë se komisioni përgjegjës, Komisioni 

për Veprimtaritë Prodhuese e ka nisur këtë diskutim, ka pasur të gjithë konsensusin e nevojshëm 

për ta diskutuar për rëndësinë që ka ky projektligj në këtë moment, duke qenë se ndryshimi 

kryesor  që bëhet është zgjatja e afateve të patentave dhe të lejeve të drejtimeve. Duke  pasur 

parasysh që kemi përpara muajin gusht, kur shumë nga bashkatdhetarët tanë, që jetojnë jashtë 

kufijve të vendit, do të vijnë për rinovimet e lejeve të drejtimit,  të mund t’u japim mundësinë që  

ta bëjnë me afatin e zgjatur. Në këtë mënyrë  do të kursejnë qoftë kohë, por edhe shpenzime të 

caktuara. Pra, edhe sikur ta shikojmë në aspektin procedural përfituesit në fund fare janë 

qytetarët. Nuk e kuptoj fare qëndrimin e opozitës këtu në këtë komision, sepse në fund fare ata, 

që përfitojnë, janë qytetarët dhe qëllimi ynë kryesor si ligjvënës është pikërisht ky. Këtu është 

dukshëm e qartë se përfituesit  janë qytetarët, të cilët do të aplikojnë, në mënyrë të veçantë 

bashkatdhetarët tanë që vijnë gjatë muajit gusht. 

Klotilda Bushka – Faleminderit, zoti Pëllumbi! 

Nisur nga kjo rëndësi, edhe ne e ndërpremë mbledhjen për të sqaruar një ngërç  

procedural, në mënyrë që t’i përgjigjemi interesit të publikut. Për ta pasur një orë e më parë këtë 

lloj parashikimi ligjor, rivijuam mbledhjen për ta kryer ne si komision këtë shërbim, pavarësisht 

bojkotit të opozitës.  

Në cilësinë e nismëtarëve,  unë do ta prezantoj në  emër të  zotit Balla. E nisa, por po e 

filloj edhe një herë nga fillimi. Bëhet  fjalë për disa ndryshime në Kodin Rrugor, i cili propozon 

që  kushdo shtetas, që  drejton mjete me motor, nuk duhet të ketë kaluar moshën 70 vjeç për të 

drejtuar autobus, kamion, kamion me rimorkio, gjysmë rimorkiator, mjete të tjera të caktuara për 

transport personash dhe mjete me  motor  për transport malli.  
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Propozimi tjetër ka të bëjë me faktin se për 3 vjet, pas  datës  të marrjes së lejes  së 

drejtimit të kategorive A2A,  B1dhe B, nuk lejohet tejkalimi i shpejtësisë prej 80 kilometrash në 

orë për autostrada dhe 70 kilometra në orë për rrugët interurbane kryesore.  

Mbajtësve të lejeve të drejtimit të kategorisë B në 3 vjetët e para të lëshimit nuk u 

lejohet të drejtojnë mjete motorike me fuqi specifike, referuar  masës bosh të mjetit më e lartë se 

55 k për ton.  

Në rastin e automjeteve të kategorisë M1 zbatohet një kufi shtesë i fuqisë maksimale 

prej 70 kv për qëllimet e përmendura në periudhën e mëparshme. Për makinat hibride elektrike 

ose plug-in kufiri specifik i fuqisë është 65 kilovatë ton, duke përfshirë peshën e  baterisë. 

Ndërkohë, në rregulloren e zbatimit të Kodit Rrugor duhet të përcaktohen modalitetet e 

shënimit në lejen e qarkullimit të kufizimeve të parashikuara  në dy propozimet që lexova më 

parë, në mënyrë të njëjtë do të vendosen normat  për mjetet në qarkullim nga data e hyrjes në 

fuqi e këtij Kodi. 

Një propozim tjetër është që lejet e drejtimit të mjeteve të kategorive: AM, A1, A2 dhe 

A, B1, B dhe BE, sipas grupmoshave,  janë të vlefshme për 15 vjet, nëse janë lëshuar apo janë 

konfirmuar për personat deri në moshën 70 vjeç. Për personat mbi 70 vjet konfirmimi i 

vlefshmërisë së lejes së drejtimit bëhet duke dorëzuar certifikatën mjekësore të lëshuar nga një 

prej organeve mjekësore të përmendura në pikën 2 të nenit 117, nga e cila rezultojnë që  

zotëruesi i certifikatës plotëson të gjitha kërkesat fizike dhe psikike të kërkuara  nga ligji. Lejet e 

drejtimit të kategorive  C1, C1E, CCE , D1, D1E, D dhe DE, sipas grupmoshave,  janë të 

vlefshme për 5 vjet nëse janë lëshuar apo janë konfirmuar për personat deri në moshën 70 vjeç. 

Sipas parashikimeve të nenit 114, për personat mbi 65 vjeç  leja  e drejtimit  e  kategorive C dhe 

CE lëshohet  për drejtimin e mjeteve, masa e përgjithshme e të cilave me ngarkesë të plotë nuk 

është më shumë se 20 tonë.  

Për personat mbi 65 vjeç leja e drejtimit e kategorive D1 ose D apo D1E ose DE 

lëshohet  vetëm për drejtimin e  mjeteve,  për të cilat kërkohet pajisja me leje drejtimi, 

përkatësisht të  kategorisë B ose BE. 

Propozim tjetër është që lejet e posaçme të mjeteve të lëshuara për personat me aftësi të 

kufizuara, të kategorive  AM, A1, A2, A, B1, B dhe BE janë të vlefshme për 5 vjet, nëse janë 

lëshuar apo janë konfirmuar  për personat deri në moshën  65 vjeç. 3 vjet për personat mbi 65 

vjeç.   
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Lejet  e posaçme të drejtimit të mjeteve të lëshuara për personat me aftësi të kufizuara të 

kategorive C1, C1E, C dhe CE janë të vlefshme për 5 vjet nëse janë lëshuar apo janë konfirmuar 

për personat deri në moshën 65 vjeç. Këto leje nuk rinovohen pas  moshës 65 vjeç.  

Më lejoni të them edhe dy fjalë të tjera në lidhje me këtë projektligj. Është një propozim 

për përmirësimin e vazhdueshëm të dispozitave të Kodit Rrugor dhe synon të bëjë të 

aplikueshme kërkesat e këtij Kodi, në raport me zhvillimet  e  transportit rrugor, parandalimin 

më efikas të aksidenteve rrugore dhe ndjekjen e tendencave pozitive  të legjislacioneve  rrugore 

më të përparuara në vendet  e BE-së. 

Nga ana tjetër, propozimet do të ndihmojnë në uljen e  burokracive, minimizimin e 

paraqitjes  në sportele,  ku do të ketë prioritet kryesor përmirësimin e procedurave, me qëllim 

lehtësimin e qytetarëve, kursimin e kohës së distancës dhe kostove të tjera financiare që rëndojnë 

mbi qytetarët, si dhe parandalimin e aksidenteve, rritjen e sigurisë rrugore, referuar statistikave 

në Republikën e Shqipërisë dhe BE-së për numrin e aksidenteve  sipas  grupmoshave.  

Në relacion  është thënë  qartë se  cilat janë efektet e pritshme për qytetarët, duke 

paraqitur statistika konkrete. Duke qenë se këtë kohë që morëm për të sqaruar çështjet 

procedurale folëm edhe për  aspektet përmbajtjesore të neneve  të caktuara, shfrytëzuam pak 

kohën, nuk  po  i lexoj, sepse kolegët i kanë të qarta, por e rëndësishme është që rritja e moshës 

për patentë në disa kategori, rregullimi  i moshës për patentë për personat me aftësi të kufizuara, 

vendosja e një kufizimi në lidhje me shpejtësinë dhe llojet e mjeteve që mund të drejtohen në 

kategorinë B, do të ndikojnë në uljen e numrit të aksidenteve, duke ruajtur atë që e kemi më të 

shtrenjtë: jetën dhe  sigurinë.  

Në këto kushte, kaq mund të them, sepse  besoj se edhe relatorja  do të ketë diçka për të 

folur në lidhje me këtë projektligj, pasi e ka parë përputhshmërinë e tij me Kushtetutën dhe aktet 

e tjera ligjore në fuqi. Ne jemi komisioni për dhënie mendimi; komisioni përgjegjës është 

Komisioni për Veprimtaritë Prodhuesve. 

Të ftuar në këtë mbledhje kemi: zotin Ardi Veliu, zëvendësministër, zotin Blendi 

Gonxhe, drejtor i Përgjithshëm i Shërbimeve të  Transportit Rrugor, si dhe zotin  Siri Rama,  

drejtor i Drejtorisë së Drejtuesve të Mjeteve. Nëse kemi pyetje apo ndonjë  shpjegim shtesë në 

lidhje me aktin, zotërinjtë janë të gatshëm të na përgjigjen. 

Faleminderit për prezencën!  
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Ju kërkojmë ndjesë që qëndruat duke  pritur,  sa  sqaruam proceset tona procedurale, por 

ishte e rëndësishme, sepse,  siç e thamë, ky propozim ligjor, që bëhet për amendimet në Kodin 

Rrugor, është i rëndësishëm për qytetarët. 

Pa humbur kohë, do t’ia jap fjalën zonjës Felaj. 

Ermonela Felaj – Faleminderit, zonja kryetare! 

Përshëndetje të ftuarve! 

Më lejoni që, përpara se të relatoj për ndryshimet e propozuara nga kryetari i Grupit 

Parlamentar të Partisë Socialiste për ligjin nr. 8378 të vitit 1998 “Kodi Rrugor i Republikës së 

Shqipërisë”, t’ju falënderoj, kryetare, për mënyrën që keni zgjedhur për ta diskutuar këtë 

projektligj, duke ftuar edhe përfaqësues të autoriteteve të rëndësishme  për sa i  përket zbatimit të 

Kodit Rrugor.  

Pa dashur  të bie në  përsëritje,  por përmirësimi i sistemit rrugor edhe  shërbimeve  

është një sfidë realisht e rëndësishme e kohëve që jetojmë dhe, në gjykimin tim, ato duhet të ecin 

paralelisht. Sa herë që na duhet të operojmë më mirë me sinjalistikën rrugore, na duhet t’u 

hedhim një sy rregullave që ka Kodi Rrugor  për drejtuesit  e mjeteve.  

Ndryshimet që sillen, janë në 3 nene të Kodit Rrugor, konkretisht ndryshohet neni 114, 

një pikë e këtij neni. Nga vetë titulli i kësaj dispozite kuptohet qartë se ndryshimi shkon në 

drejtim të favorizimit, të themi, të drejtuesve të mjeteve.   

Neni titullohet: “Kërkesat për drejtimin e mjeteve përkatëse”. Nëse 70-vjeçarët, për 

shembull, nuk lejoheshin deri sot të drejtonin autobusë, kamionë, kamion me rimorkio e të tjera 

me radhë, që citohen në nen, ata do të lejohen  ta kryejnë këtë gjë, duke plotësuar kushtet dhe 

kriteret e tjera që ka Kodi Rrugor.  

Neni 2 i projektligjit ndryshon nenin 117 të Kodit Rrugor duke shtuar 2 pika në këtë 

nen. Ky nen ka të bëjë me kushtet fizike dhe  mendore për drejtimin e mjetit. Ka disa kritere  që 

lidhen me gjendjen fizike dhe mendore, të cilat mundësojnë ose pamundësojnë drejtimin e një 

mjeti. Realisht më vjen mirë që është parë me vëmendje ky nen.  

Neni 3, që ndryshohet, është ai që ka të bëjë ma afatin dhe konfirmimin e vlefshmërisë 

së lejes. Këtu është pjesa, që e përmendët edhe ju, kryetare, që favorizohen qytetarët, drejtuesit e 

mjeteve,  sepse  afati i vlefshmërisë së lejes së drejtimit, që ata disponojnë për kategoritë  të 

caktuara, rritet, për shembull lejet e  drejtimit të mjeteve të kategorive  AM, A1, A2, A, B1, B 
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dhe BE janë të vlefshme për 15 vjet, nëse janë lëshuar apo janë konfirmuar për personat deri në 

moshën  70 vjeç.  

Afati i vlefshmërisë, nëse do ta shikoni, në Kodin Rrugor është 10 vjet dhe bëhet 15 

vjet. Prandaj ky konsiderohet si një favor për qytetarët, në kuptimin që ata nuk kanë nevojë që në 

një afat më të ngushtë  të shkojnë  dhe të ripërtërijnë lejen e drejtimit, por mund ta përdorin atë 

për një afat më të gjatë. Nga ana tjetër, edhe vetë administrata e drejtorive të përgjithshme të 

shfrytëzimit të transportit rrugor lehtësohet nga ndjekja e procedurave  për  raste të tilla. 

E njëjta gjë ndodh  edhe me personat mbi 70 vjeç, për të cilët hiqet afati 3 vjet i 

detyrimit të ripërtëritjes  së lejes së drejtimit, sepse kërkohet konfirmimi i vlefshmërisë së lejes 

së detyrimit thjesht nëpërmjet  dorëzimit të një certifikate  mjekësore. Siç shihet qartë, këto janë 

ndryshimet. Ato janë tejet pozitive, pa harruar një ndryshim shumë të rëndësishëm, se është edhe 

risia e ligjit, që ka të bëjë me kufizimin e shpejtësisë për  të gjithë  drejtuesit e rinj, të paktën në 3 

vjetët e parë të drejtimit të automjeteve nga ana e tyre. Kjo nuk është shpikje jona,  sepse vende 

të ndryshme të BE-së,  si Italia, Belgjika, Franca tashmë e kanë në legjislacionin e tyre kufizimin 

e shpejtësisë për 3 vjetët e parë të marrjes së lejes së drejtimit, njëkohësisht, është e rëndësishme 

që, duke pasur parasysh të gjithë situatën me sigurinë rrugore,  për të cilën kemi diskutuar dhe 

jemi shqetësuar më se një herë, mendoj që kjo masë vjen në kohën e duhur. Pra, vetë  njësimi që 

bëmë me legjislacionin e vendeve të BE-së, ndërhyn në një moment realisht  delikat. Unë besoj 

që kjo do të jetë veçanërisht ndihmë  për të gjithë sektorin e Policisë së Qarkullimit Rrugor.  

Në lidhje  edhe me  atë që ngriti në formën e një shqetësimi procedural kolegu ynë në 

krye  të kësaj mbledhje, do të doja të thosha se është pasur në vëmendje kjo gjë nga  ana  e 

propozuesit  për ligjin, sepse ligji propozohet të hyjë në fuqi nga botimi në Fletoren Zyrtare, që 

do të thotë se, nëse ne ndjekim afatin e zakonshëm 15 ditë pas  botimit në Fletoren Zyrtare, pra 

deri në 15 ditë thotë Kushtetuta, nëse ky është afati minimal një afat i zakonshëm i hyrjes në fuqi  

të ligjit, e kemi hequr këtë afat që do të thotë pas dekretimit të ligjit nga Presidenti i Republikës 

ligji hyn në fuqi dhe të gjithë drejtuesit e mjeteve, rrethi i atyre drejtuesve që bien në këto kushte 

që imponon projektligji,  sigurisht që do të mundet të përfitojnë nga projektligji, por nuk mund të 

përfitojnë më përpara sesa ligji të hyjë në fuqi, pra vetëm në atë moment.  

Duke parë edhe rëndësinë, besoj që nuk ka pse të ketë ndarje në këtë komision 

parlamentar  dhe  as në Kuvendin e Shqipërisë, sepse e gjitha është e dobishme, e logjikshme, e 

verifikuar me kujdes, prandaj  do t’ju ftoja t’i miratojmë këto ndryshime. Sigurisht, përfaqësuesit 
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që janë të ftuar, mund të japin arsye më shumë që justifikojnë më mirë përpara publikut nevojën 

e bërjes  së këtyre ndërhyrjeve. Gjithsesi, Kuvendi i Shqipërisë ka qenë i interesuar vijimisht që 

Kodi Rrugor  të përmbajë në vetvete rregulla të tilla që edhe garantojnë për sigurinë rrugore, por 

edhe lehtësojnë nga ndjekja e procedurave jo  përmbajtjesore  të gjithë drejtuesit e mjeteve. 

Klotilda Bushka – Faleminderit! 

Kolegë, keni pyetje apo sqarime? Nuk keni. 

Përfaqësuesit e  ministrisë? 

Xhemal Qefalia – Kisha një pyetje unë, zonja kryetare. 

Duke i rënë shkurt, së pari dua të falënderoj ekipin që punon zoti Gonxhe, pasi, për hir 

të së vërtetës, ka lehtësuar shumë gjëra për shumë qytetarë, sidomos në drejtim të marrjes së 

patentave, të lejeve  të drejtimit, të lejeve ndërkombëtare  dhe  shumë lehtësi të tjera.  

Kam një pyetje, zoti Gonxhe, lidhur me ndryshimin që bëhet  te kufizimi i shpejtësisë 

për personat të cilët janë rishtarë. A ka një kufizim të shpejtësisë se sa duhet të ecësh në 

autostradë? Siç ka një limit maksimal që duhet  kaluar 110 kilometra, a ka një limit minimal, a 

mund të sjellë kjo në bllokimin e trafikut nëse e detyron të ecë me 70 ose 80 kilometra në orë? 

Klotilda Bushka – Faleminderit! 

Po, zoti Gonxhe. 

Blendi Gonxhe –  Në këtë rast jo, sepse në përgjithësinë të gjitha legjislacionet 

europiane dhe në direktiva presupozohet që rreth 20% deri 30%  është një marzh i pranueshëm 

për  një lëvizshmëri të sigurt për të gjithë. Pra, edhe ata që duhet të ecin më avash, që nuk do të 

jenë të rinj, në këto kufij nuk pengojnë trafikun, gjithmonë flitet për një trafik, i cili kryesisht 

zhvillohet në disa korsi, në dy korsi në trafikun e shpejtë dhe nuk do ta pengonte trafikun në 

mënyrë të tillë që t’i rrezikonte të tjerët. Është një normë, e cila nuk është teknikisht e  kapshme 

me mjete, por është e kapshme vetëm në rast se ndodh një aksident, nëse konstatohet një 

shpejtësi e tejkaluar. Është më tepër një barrierë  psikologjike, e  cila të bën të mendosh që në 

vitet e para të drejtimit të mjetit, në rast se kapesh në tejkalim, do të kesh një masë më të madhe 

nga policia kur të  konstatohet, megjithatë masa kryesore  penguese është ajo e peshës, pra fuqia 

dhe pesha e  automjetit. 

 Klotilda Bushka – Faleminderit, zoti Gonxhe! 

Janë edhe disa sugjerime për teknikë legjislative në këtë projektligj, të cilat relatorja në 

raportin, që do të bëjë për komisionin përgjegjës, do t’i pasqyrojë, ndërkohë  do të kisha një 
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sugjerim për komisionin përgjegjës, ka të bëjë me faktin që te neni 2, pika 1/2, aty ku themi: “3 

vitet e para të  lëshimit”, ndoshta mund ta shihni për 2 vjet. Bëhet fjalë për ata që marrin patentë 

për herë të parë, nëse  e kemi për moshat e reja 18 plus 3, i thonë 21. Shiheni njëherë, është 

sugjerim për komisionin përgjegjës, në gjykimin tonë, për të kuptuar se vlen  apo jo, duke qenë 

se jemi Komisioni i Ligjeve  dhe shikojmë çështjet ligjore, por, kur po e diskutonim më parë me 

kolegët, u ngrit kjo si çështje dhe po jua japim si sugjerim; mund ta diskutoni në komisionin 

përgjegjës. 

Nuk shoh të ketë diskutime të tjera. 

Kalojmë në votim. Jeni dakord? 

Kush është dakord në parim me projektligjin “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin 

nr. 8378, datë 22.07.1998, “Kodi Rrugor i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar?  14 pro. 

Kundër? Nuk ka. Abstenim? Nuk ka. 

Miratohet. 

Kalojmë te votimi nen për nen.  

Neni 1. Kush është dakord? 14 pro. Kundër? Nuk ka. Abstenim? Nuk ka. 

Miratohet. 

Neni 2. Kush është dakord? 14 pro. Kundër? Nuk ka. Abstenim? Nuk ka. 

Miratohet. 

Neni 3. Kush është dakord? 14 pro. Kundër? Nuk ka. Abstenim? Nuk ka. 

Miratohet. 

Neni 4 “Hyrja në fuqi”. Kush është dakord? 14 pro. Kundër? Nuk ka. Abstenim? Nuk 

ka. 

Miratohet, duke iu kujtuar relatores dhe këshilltarëve të komisionit që sugjerimet që 

kanë t’i shkruajnë në relacion për komisionin përgjegjës. 

Kush është dakord në tërësi me projektligjin “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 

8378, datë 22.07.1998, “Kodi Rrugor i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar? 14 pro. Kundër? 

Nuk ka. Abstenim? Nuk ka. 

Miratohet. 

Kolegë, faleminderit! 

 

MBYLLET MBLEDHJA 
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