_______________ LEGJISLATURA IX__________________
SESIONI II

Seancë plenare
E enjte, 5.7.2018, ora 10.00
Rendi i ditës
Bazuar në urdhrin nr. 24, datë 3.7.2018 të Kryetarit së Kuvendit
z. Gramoz Ruçi, rendi i ditës është si më poshtë vijon:
1. Miratimi i procesverbalit të seancës plenare të datës 28.6.2018 (neni 44, Rregullore)
2. Njoftimi i projektligjeve të depozituara në Kuvend (neni 44, pika 3 e Rregullores)
3. Raporti vjetor i veprimtarisë së Këshillit Drejtues të RTSH për vitin 2017 (neni 103,
Rregullore, votim me shumicë të thjeshtë)
Shprehet titullari i institucionit – (jo më shumë se 60 minuta)
Shprehet për projektrezolutën komisioni përgjegjës për Edukimin dhe Mjetet e Informimit
Publik
Pyetje
Diskutime (nëse kërkohet me shkrim nga një komision i përhershëm, një kryetar grupi ose 10
deputetë)
Shprehen grupet parlamentare:
Koha e votimit të projektrezolutës
4. Raporti vjetor i veprimtarisë së Autoritetit të Komunikimeve Elektronike dhe Postare
për vitin 2017 ( neni 103, Rregullore, votim me shumicë të thjeshtë)
Shprehet titullari i institucionit - deri në 60 minuta
Shprehet komisioni përgjegjës për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin
Pyetje
Diskutime (nëse kërkohet me shkrim nga një komision i përhershëm, një kryetar grupi ose 10
deputetë)
(Shprehen grupet parlamentare):
Koha e votimit
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5. Projektligji “Për përcaktimin e procedurës së veçantë për negocimin dhe lidhjen e
kontratës me objekt: “Projektimin dhe realizimin e projektit urban dhe godinës së re të
teatrit kombëtar” (pdf) (nenet 28, 73-77, Rregullore, votim me shumicë të thjeshtë )
Pyetje
Shprehet komisioni përgjegjës për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin
Shprehet për dhënie mendimi Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të
Drejtat e Njeriut
Shprehet për dhënie mendimi Komisioni për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik
Diskutime
(Shprehen grupet parlamentare):
Koha e votimit (në parim/nen për nen/në tërësi)
6. Projektligji “Për profesionin e avokatit në Republikën e Shqipërisë” (pdf) (nenet 73-77,
Rregullore, votim me shumicë të thjeshtë )
Pyetje
Shprehet komisioni përgjegjës për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e
Njeriut
Diskutime
(Shprehen grupet parlamentare):
Koha e votimit (në parim/nen për nen/në tërësi)
7. Projektligji “Për ratifikimin e korrigjimit të marrëveshjes së huasë, ndërmjet
Republikës së Shqipërisë dhe Bankës Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim, për
huan e politikës së zhvillimit të sektorit financiar” (pdf) (nenet 73-77, Rregullore, votim
me shumicë absolute)
Pyetje
Shprehet komisioni përgjegjës për Ekonominë dhe Financat
Shprehet për dhënie mendimi Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të
Drejtat e Njeriut
Shprehet për dhënie mendimi Komisioni për Politikën e Jashtme
Diskutime
(Shprehen grupet parlamentare):
Koha e votimit (në parim/nen për nen/në tërësi)
8. Njoftim/miratimi i programit të punës së Kuvendit për periudhën në vijim (neni 26,
pikat 5, 6 të Rregullores, votim me shumicë të thjeshtë)
9. Njoftim/miratimi i kalendarit 3 javor të punimeve të Kuvendit për periudhën në vijim
(neni 27, pikat 3, 4 të Rregullores, votim me shumicë të thjeshtë)
10. Diskutime për çështje jashtë rendit të ditës (neni 45, Rregullore)
Koha e diskutimeve deri në 60 minuta
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