_______________ LEGJISLATURA IX __________________
SESIONI V

Seancë plenare
E mërkurë, 9.10.2019, ora 10.00

Rendi i ditës
Bazuar në urdhrin nr. 31, datë 4.10.2019 të Kryetarit të Kuvendit z. Gramoz Ruçi,
rendi i ditës është si më poshtë vijon:

1. Miratimi i procesverbalit të seancës plenare të datës 3.10.2019 (neni 44, pika 2 e
Rregullores).
2. Njoftimi i projektligjeve të depozituara në Kuvend (neni 44, pika 3 e Rregullores).
3. Interpelancë me Ministren e Financave dhe Ekonomisë, znj. Anila Denaj, kërkuar
nga deputeti Myslim Murrizi pdf (neni 80, pika 1 i Kushtetutës dhe neni 96 i
Rregullores)
4. Projektligji "Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9942, datë 26.6.2008, “Për
parandalimin e çrregullimeve të shkaktuara nga pamjaftueshmëria e jodit në
organizmin e njeriut”, të ndryshuar pdf ( neni 78 i Kushtetutës dhe nenet 55 dhe 73-77
të Rregullores, votim me shumicë të thjeshtë)
Pyetje
Shprehet nismëtari.
Shprehet komisioni përgjegjës për Punën, Çështjet Sociale dhe Shëndetësinë.
Diskutime
(Shprehen grupet parlamentare.)
Koha e votimit (në parim/nen për nen/në tërësi)
5. Projektligji “Për disa ndryshime në ligjin nr.10304, datë 15.7.2010, “Për sektorin
minerar në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar” pdf ( neni 78 i Kushtetutës dhe
nenet 55 dhe 73-77 të Rregullores, votim me shumicë të thjeshtë)
Pyetje
Shprehet nismëtari.
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Shprehet komisioni përgjegjës për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin.
Diskutime
(Shprehen grupet parlamentare.)
Koha e votimit (në parim/nen për nen/në tërësi)
6. Projektligji “Për një ndryshim në ligjin nr.9695, datë 19.3.2007, “Për procedurat e
birësimit dhe Komitetin Shqiptar të Birësimit”, të ndryshuar pdf (neni 78 i
Kushtetutës dhe nenet 55 dhe 73-77 të Rregullores, votim me shumicë të thjeshtë)
Pyetje
Shprehet nismëtari.
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. Diskutime për çështje jashtë rendit të ditës (neni 45 i Rregullores).
Koha e diskutimeve deri në 60 minuta.
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