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1. Miratimi i Kalendarit të Komisionit për periudhën 27 Shkurt – 20
mars 2015
2. Projektligji “Për ratifikimin e marrëveshjes së grantit, ndërmjet 05.03.15
Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë, të përfaqësuar nga
Ministria e Financave, dhe Bankës Evropiane për Ndërtim dhe
Zhvillim, si Administrator i fondeve grant, të siguruara nga qeveri të
vendeve të ndryshme nën fondin e vecantë të aksioneve të BERZH-IT,
për planin e qëndrueshëm të transportit në Shqipëri”
Relatori:D.Peza
3.Projektligji “Për ratifikimin e marrëveshjeve të grantit, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë, të përfaqësuar nga
Ministria e Financave, dhe Bankës Evropiane për rindërtim dhe
zhvillim si Administrator I fondeve grant, të siguruara nga BERZHI-I,
nga burimet e veta, nën fondin e vecantë të aksioneve, për strategjinë e
taksimit rrugor në Shqipëri”
Relatori:D.Peza
4. Projektligji “Për rolin e Kuvendit në procesin e integrimit të 05.03.15
Republikës së Shqipërisë në Bashkimin Evropian”
Relatori:V.Hysi
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E martë
03.03.2015

Dhënie
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Përgjegjës
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Përgjegjës

Ora 10.00
Përgjegjës

Përgjegjës

1.Projektligji “Për ratifikimin e marrëveshjes kuadër të financimit,
ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bankës për zhvillim të Këshillit
të Evropës, për programin e reformimit të Qendrës Spitalore
Universitare të Tiranës – faza II”
Relatori:S.Caka
2.Projektligji “Për ratifikimin e marrëveshjes së grantit, ndërmjet
Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Agjencisë
Austriake të Zhvillimit, për asistenën teknike për sistemin e ujësjellëskanalizimeve”
Relatori:D.Peza
3. Projektligji “Për disa ndryshime në ligjin nr.9584, datë 17.7.2006
“Për pagat, shpërblimet dhe strukturat e institucioneve të pavarura
kushtetuese dhe të institucioneve të tjera të pavarura, të krijuara me
ligj”, të ndryshuar
Relatori:B.Fino
1.Projektligji “Për hapjen e dosjeve të sigurimit të shtetit dhe procesin
e lustracionit”
Relatori:A.Subashi
2.Projektligji “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ishsigurimit të shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”
Relatori:A.Subashi
1.Projektligji “Për disa shtesa dhe ndryshime në Kodin Zgjedhor të
Republikës së Shqipërisë, miratuar me ligjin nr,10019, datë
29.12.2008, i ndryshur me ligjin nr.74/2012, dt.19.07.2012
Relatori:A.Subashi/O.Bylykbashi
2.Projektligji “Për disa ndryshime në ligjin nr.10019, datë 29.12.2008
“Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë”
Relatori:A.Subashi/ O.Bylykbashi
3. Projektligji “Kodi i Procedurave Administrative të Republikës së
Shqipërisë” (nenet 135- 199)
Relator:A.Subashi
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Dhënie
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Ora 10.00
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1.Projektligji “Për ratfikimin e marrëveshjës së financimit dhe
projektit, ndërmjet Republikës së Shqipërisë, “Marrësi”, të përfaqësuar
nga Ministria e Financave, dhe Fondi Shqiptar për Zhvillim, “Agjencia
Zbatuese e projektit”, dhe KFW Frankfurt AM MAIN, “KFË”, për
fondet IPA të Bashkimit Evropian për furnizimin me ujë të zonave
rurale III”
Relatori:V.Mucmata
2.Projektligji “Për ratfikimin e marrëveshjës së financimit dhe
projektit, ndërmjet Republikës së Shqipërisë, “Marrësi”, të përfaqësuar
nga Ministria e Financave, dhe Fondi Shqiptar për Zhvillim, “Agjencia
Zbatuese e projektit”, dhe KFË Frankfurt AM MAIN, “KFË”,për masat
shoqëruese për furnizimin me ujë të zonave rurale III”
Relatori:V.Mucmata
3.Projektligji “Për hapjen e dosjeve të sigurimit të shtetit dhe procesin
e lustracionit”
Relatori:A.Subashi
4.Projektligji “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ishsigurimit të shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”
Relatori:A.Subashi
1. Projektligji “Për heqjen nga fondi pyjor dhe kullotësor Kombëtar të
sipërfaqes dhe zvogëlimin në vëllim të fondit pyjor kombëtar në
ngastrat e ekonomive pyjore “Gojan – Shkozë”, “Gjegjan – Shkozë”,
“Lumi i Zi”, “Lugina e Fanit” të Madh”, “Qafëmollë”, ‘fang”, “Spac”
dhe “Shkallëgjanë”, të cilat preken nga ndërtimi i Hidrocentarleve në
Gojan Gjegjan, peshqesh, Ura e Fanit dhe Fang, që do të ndërtohen nga
shoqëria “AYEN AS ENERGY”, sh.a.
Relatori:V.Mucmata
2.Projektligj “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr.8097, datë
21.3.1996, “Për pensionet shtetërore suplemnetare të personave që
kryejnë funksione kushtetuese dhe të punonjësve të shtetit”, te
ndryshuar.
Relatori:P.Majko
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16.03.2015
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Projektligj “Për shfuqizimin e ligjit nr.10168, datë 22.10.2009, “Për 19.03.15
përcaktimin e formës dhe formulës së privatizimit të “INSIG”, SH.A”,
të ndryshuar”
Relatori:A.Subashi
1. Projektligji “Për ratifikimin e protokollit të marrëveshjes së 19.03.15
Stabilizim –Asocimit, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së
Shqipërisë dhe Komuniteteve Evropiane e shteteve të tyre anëtare, në
kuadër të anëtarësimit të Republikës së Kroacisë në Bashkimin
Relatori:S.Caka
Evropian”
2.Projektligji “Për një ndryshim në ligjin nr.8831, datë 22.11.2001, “Për pronësinë shtetërore në shoqëritë tregëtare financiare me kapital
tërësisht shtetëror”
Relatori:S.Caka
1. Projektligji “Për sektorin e energjisë elektrike”
Relatori:U.Manja ose B.Klosi

Dhënie
mendimi

2.Projektligj’ “Për lojrat e fatit në Republikën e Shqipërisë”
Relatori:______

Dhënie
mendimi

Ora 10.00
Dhënie
mendimi

E martë
17.03.2015

Dekrete të Presidentit nr.8897 dhe nr.8898 datë 16.01.2015 “Për emërimin e dy anëtarëve të Gjykatës së Lartë
Raporti vjetor i KQZ për vitin 2014
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