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PROGRAMI
I
PUNËS SË KOMISIONIT
(23 maj – 10 qershor 2016)

Data e
shqyrtimit në
komision/ora

23.05.2016
E hënë
Ora 1000

Data e
shqyrtimit në
seancë
plenare

Nismëtar

Komision për Projektligj “Për një ndryshim në ligjin nr.171/2014, “Për
dhënie mendimi përfundimin e procedurave të kalimit të tokës bujqësore të ishndërmarrjeve bujqësore në pronësi të përfituesve”

26.05.2016

KM

Komision për Projektligj “Për një ndryshim në ligjin nr.9948, datë 7.7.2008, “Për
dhënie mendimi shqyrtimin e vlefshmërisë ligjore të krijimit të titujve të pronësisë
mbi tokën bujqësore”

26.05.2016

KM

26.05.2016

KM

26.05.2016

KM

Komision
përgjegjës/
Komision për
dhënie
mendimi

Çështja për shqyrtim

Relator: Robert Bitri

24.05.2016
E martë
Ora 1000

Komision
përgjegjës

Shqyrtimi i projektligjit “Për shpalljen e Moratoriumit të gjuetisë
në Republikën e Shqipërisë”
Relator: Besnik Baraj

Komision për Shqyrtimi i projektligjit “Për ratifikimin e marrëveshjes
dhënie mendimi ndryshuese të marrëveshjes së huas dhe projektit, ndërmjet
Republikës së Shqipërisë, të përfaqësuar nga Ministria e
Financave, e Operatorit të Sistemit të Transmetimit, sh.a., si
agjencia e zbatimit të projektit, dhe KfW Frankfurt am Main, për
financimin e projektit “Linja e transmetimit 400 kilovolt Shqipëri Kosovë (Tiranë - Prishtinë)”, nëpërmjet një huaje prej 42 000 000

(dyzet e dy milionë) eurosh, sipas tekstit bashkëlidhur këtij ligji
dhe pjesëve përbërëse të tij”
Relator: Helidon Bushati

25.05.2016
E mërkurë
Ora 1000

Komision për Seancë dëgjimore me grupet e interesit lidhur me projektligjin
dhënie mendimi “Për zejtarinë në Republikën e Shqipërisë”

09.06.2016

KM

02.06.2016

KM

02.06.2016

KM

Relator: Mira Shehu

26.05.2016
E enjte
Ora 900

Komision për Shqyrtimi i projektligjit “Për ratifikimin e vendimit të Komisionit
dhënie mendimi të Përbashkët të Marrëveshjes së Tregtisë së Lirë të Evropës
Qendrore nr.3/2015, për ndryshimin e vendimit të Komisionit të
Përbashkët të Marrëveshjes së Tregtisë së Lirë të Evropës
Qendrore 3/2013, në lidhje me aneksin 4, të marrëveshjes së
tregtisë së lirë të Evropës Qendrore (CEFTA 2006), protokolli për
përkufizimin e konceptit të “Produkteve të origjinës” dhe
metodave të bashkëpunimit administrativ, të referuara në nenin 14,
paragrafët 1 e 3”
Relator: Rakip Suli

30.05.2016
E hënë
Ora 1000

Komision për Shqyrtimi i projektligjit “Për ratifikimin e dokumentit të
dhënie mendimi ndryshimit të marrëveshjes së huas, të ratifikuar me ligjin
nr.89/2013, “Për ratifikimin e marrëveshjes së huas, ndërmjet
Republikës së Shqipërisë dhe Bankës Ndërkombëtare për
Rindërtim dhe Zhvillim (IBRD), për projektin e burimeve ujore

dhe ujitjes”
Relator: Gentian Bejko

31.05.2016
E martë
Ora 1000

Komision
përgjegjës

Shqyrtimi i projektrezolutës “Për veprimtarinë e Entit Rregullator
të Energjisë për vitin 2015”
Relator: Namik Kopliku

…

ERRE

Komision
përgjegjës

Shqyrtimi i projektligjit “Për shërbimet në Republikën e
Shqipërisë”

02.06.2016

KM

09.06.2016

KM

…

KM

Relator: Mira Shehu

01.06.2016
E mërkurë
Ora 1000

Komision për Vazhdimi i shqyrtimit të projektligjit “Për zejtarinë në Republikën
dhënie mendimi e Shqipërisë”

Relator: Mira Shehu

07.06.2016
E martë
Ora 1000

Komision
përgjegjës

Shqyrtimi i projektligjit “Për shërbimet në Republikën e
Shqipërisë”

Relator: Mira Shehu

08.06.2016
E mërkurë
Ora 1000

Komision për Vazhdimi i shqyrtimit të projektligjit “Për disa shtesa dhe
dhënie mendimi ndryshime në ligjin nr. 13/2013 “Për koncensionet dhe
partneritetin publik privat”, të ndryshuar”

Relator: Namik Kopliku

…

Grup
deputetësh

