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KALENDARI 3 JAVOR
I PUNIMEVE TË KOMISIONIT
(Për periudhën 5 – 23 nëntor 2018)
Miratuar në mbledhjen e komisionit datë 5 nëntor 2018
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Data e
shqyrtimit
në
komision/
ora

Komision
përgjegjës
/
Komision
për
dhënie
mendimi

E hënë
05.11.2018
Ora 11:00

Dhënie
mendimi

Dhënie
mendimi

E martë
06.11.2018

Përgjegjës

Ora 11:00
Përgjegjës

Çështja për shqyrtim

1. Miratimi i kalendarit të punimeve të komisionit për periudhën 5 – 23 nëntor
2018.
2. Projektligji “Për ratifikimin e marrëveshjes së bashkëpunimit ndërmjet
Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Komisionit
Ndërkombëtar për Personat e Zhdukur (ICMP)
Relator: S. Braho
3. Projektligji “Për ratifikimin e marrëveshjes, ndërmjet Këshillit të Ministrave
të Republikës së Shqipërisë dhe qeverisë së Republikës Federale të
Gjermanisë, për bashkëpunimin financiar 2017, për projektin “Promovimi i
ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme përmes fondit të garancisë së kredive
rurale”
Relator:E. Leka
1. Shqyrtimi nen për nen dhe në tërësi i projektligjit “Për disa ndryshime dhe
shtesa në ligjin nr.8331, datë 21.4.1998“Për ekzekutimin e vendimeve
penale”, i ndryshuar
Relator:A. Shameti
2. Projektligji “Për ratifikimin e Memorandumit të Mirëkuptimit që ndryshon
Memorandumin e Mirëkuptimit, ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe
Bashkimit Evropian, për pjesëmarrjen e Republikës së Shqipërisë në
programin e drejtësisë të Bashkimit Evropian”
Relatore: E. Xhina
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Ekspertë

Seancat dëgjimore për shqyrtimin e projektbuxhetit 2019

E mërkurë
07.11.2018
Ora 10:00
E enjte
08.11.2018
E hënë
12.11.2018
Ora 11:00

SEANCË PLENARE
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mendimi

Përgjegjës

E martë
13.11.2018
Ora 10:00

E mërkurë
14.11.2018
Ora 10:00

1. Projektligji “Për ratifikimin e marrëveshjes me vendin pritës, ndërmjet
Republikës së Shqipërisë dhe Zyrës Rajonale për Bashkëpunim Rinor”
Relator: J. Çyrbja
2. Projektligji “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.7829, datë
01.06.1994 “Për noterinë”, të ndryshuar
Relatore: V. Hysi

Përgjegjës

1. Projektligji “Për disa shtesa në ligjin nr.9936, datë 26.6.2008, “Për
menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”
Relator: B. Fino

Përgjegjës

2. Projektligji “Për disa ndryshime në ligjin nr.7895, datë 27.1.1995, “Kodi
Penal i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar
Relator: A. Shameti

15.11.2018
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15.11.2018
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E enjte
15.11.2018
E hënë
19.11.2018
Ora 11:00

SEANCE PLENARE

Dhënie
mendimi

Përgjegjës

E martë
20.11.2018
Ora 10:00
E mërkurë
21.11.2018
Ora 10:00

Përgjegjës

1. Projektligji “Për ratifikimin e marrëveshjes së bashkëfinancimit, ndërmjet
Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë, të përfaqësuar nga
Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale të Shqipërisë dhe Fondit të
Kombeve të Bashkuara për Popullsinë”
Relator: A. Shameti
2. Projektligji “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 10018, datë
13.11.2008, “Për Avokaturën e Shtetit”
Relatore: K. Ferhati
1. Projektligji “Për organizimin dhe funksionimin e policisë gjyqësore”
Relator: A. Hyseni

22.11.2018

22.11.2018

22.11.2018

KM

Nismë e
deputetit
A.
Hyseni
Nismë e
deputetes
V. Hysi

1. Shqyrtimi nen për nen dhe në tërësi i projektligjit “Për buxhetin e
vitit 2019” dhe i projektligjeve financiare që kanë lidhje të
drejtpërdrejtë me të. Miratimi i raportit të komisionit për
Komisionin për Ekonominë dhe Financat.
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Projektligje të tjera që do të shqyrtohen gjatë këtij sesioni (punë në komisione)
1. Projektligji “Për nismën ligjvënëse të shtetasve në Republikën e Shqipërisë”- nismë deputetësh
2. Projektvendim “Për disa ndryshime në vendimin e Kuvendit nr. 166, datë 16.12.2004 “Për miratimin e Rregullores së Kuvendit të Republikës
së Shqipërisë”, të ndryshuar
3. Projektligji “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 10031, datë 11.12.2008, “Për shërbimin përmbarimor gjyqësor privat”, të ndryshuar
4. Projektvendim “Për strategjinë e edukimit ligjor të publikut në Republikën e Shqipërisë”
5. Projektrezoluta “Për njohjen dhe mbështetjen e veprimtarisë së mbrojtësve të të drejtave të njeriut, në promovimin, nxitjen dhe mbrojtjen e
të drejtave të njeriut dhe lirive themelore, forcimin e shtetit të së drejtës dhe konsolidimin e demokracisë”
6. Projektligji "Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.171/2014 "Për përfundimin e procedurave ligjore të kalimit të tokës bujqësore të ishndërmarrjeve bujqësore në pronësi të përfituesve", të ndryshuar" (nismë e deputetit z. Brace)
7. Projektligji "'Për një ndryshim dhe një shtesë në ligjin nr. 9948, datë 7.7.2008 "Për shqyrtimin e vlefshmërisë ligjore të krijimit te titujve të
pronesise mbi tokën bujqësore", të ndryshuar" (nismë e deputetit z. Brace)
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