KUVENDI

Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut
LEGJISLATURA IX
SESIONI II

Dokument parlamentar

KALENDARI 3 JAVOR
I PUNIMEVE TË KOMISIONIT
(Për periudhën 15 janar – 2 shkurt 2018)

(Miratuar në mbledhjen e komisionit datë 17.01.2018)
Data e
shqyrtimit
në
komision/
ora

Komision
përgjegjës
/
Komision
për
dhënie
mendimi

E hënë
15.01.2018
E martë
16.01.2018
E mërkurë
17.01.2018
Ora 10:00

Çështja për shqyrtim

SEANCE PLENARE

Përgjegjës

Përgjegjës

Përgjegjës

1. Miratimi i kalendarit të punimeve të komisionit për periudhën 15 janar – 2
shkurt 2018.
2. Njoftim mbi përfundimin në tërësi të proçesit të vlerësimit nga Sekretari i
Përgjithshëm i Kuvendit dhe Operacioni Ndërkombëtar i Monitorimit, të
kandidatëve jogjyqtarë dhe joprokurorë për Këshillin e Lartë Gjyqësor dhe
Këshillin e Lartë të Prokurorisë.
3. Njoftim mbi kërkesën drejtuar grupeve parlamentare për të propozuar
anëtarët e nënkomisionit për përzgjedhjen e kandidatëve për anëtarë të
Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe Këshillit të Lartë të Prokurorisë.
4. Projektvendimi “Për miratimin e rregullores “Për organizimin dhe
funksionimin e nënkomisionit për përzgjedhjen e kandidatëve për anëtarë
të Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe Këshillit të Lartë të Prokurorisë, sipas
ligjit nr. 115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë””.

Data e
shqyrtimit
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Grupe konsultimi
Nismëtar

Instituci
one dhe
Grupe
interesi

Ekspertë

Relatore:K.Bushka

E enjte
18.01.2018

Përgjegjës

Ora 10:00
Përgjegjës

E hënë
22.01.2018

Dhënie
mendimi

Ora 10:00

Dhënie
mendimi

E martë
23.01.2018
Ora 10:00

Përgjegjës

1. Projektvendimi “Për krijimin e nënkomisionit për përzgjedhjen e
kandidatëve për anëtarë të Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe Këshillit të Lartë
të Prokurorisë”.
Relatore:K.Bushka
2. Projektligji “Për një ndryshim në ligjin nr.7651, datë 21.12.1992, “Për festat
zyrtare e ditët përkujtimore”, të ndryshuar
Relator:A.Hyseni
1. Projektligj “Për ratifikimin e ndryshimit të marrëveshjes së grantit, ndërmjet
KM të RSH, të përfaqësuar nga Ministria e Financave dhe Bankës Evropiane
për Rindërtim dhe Zhvillim, si administrator i fondeve Grant, të siguruara nga
qeveri të ndryshme nën fondin e përbashkët evropian të Ballkanit Perëndimor,
për projektin e detajuar të linjës hekurudhore Durrës - Tiranë dhe vlerësimin
financiar/ekonomik të të gjithë rrjetit hekurudhor në Shqipëri, të ratifikuar me
ligjin nr. 63/2015”
Relator:J.Çyrbja
2. Projektligj “Për ratifikimin e marrëveshjes financiare, ndërmjet KM të RSH,
të përfaqësuar nga Ministria e Financave dhe Cassa Depositi e Prestiti S.P.A.,
për projektin me objekt “Studime fizibiliteti, hartim dhe planifikim në nivel
përfundimtar dhe studim të ndikimit mjedisor në fushën e infrastrukturës””
Relator:E.Leka
1. Seancë dëgjimore me kandidatët e propozuar nga Konferenca e Rektorëve
dhe Instituti i Integrimit të ish të Përndjekurve Politikë për vendet vakant
të Anëtarëve të Bordit të Institutit të Studimeve të Krimeve dhe Pasojave të
Komunizmit në Shqipëri.
Relator:A. Hyseni

25.01.2018

KM

25.01.2018

KM

25.01.2018

-

E mërkurë
24.01.2018
E enjte
25.01.2018
E hënë
29.01.2018
E martë
30.01.2018

SEANCE PLENARE
1. Projektligji “Për strehimin social”
Dhënie
mendimi
Përgjegjës

Relatore:V.Hysi

-

1. Vazhdimi i procedures për miratimin e kandidaturave që plotësojnë
kriteret ligjore për anëtarë të Bordit të ISKPKSH.
Relator:A. Hyseni

-

2. Vazhdimi i procedures për përzgjedhjen e kandidatëve për Komisionerë
të Avokatit të Popullit.
Relator:A. Shameti

-

Ora 10:00
Përgjegjës
E mërkurë
31.01.2018
Ora 10:00
01.02.2018

-

SEANCE PLENARE

KM

