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PROGRAMI
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Data e
shqyrtimit në
komision/ora

06.07.2016
E mërkurë
Ora 1000

Komision
përgjegjës/
Komision për
dhënie
mendimi

Komision
përgjegjës

Çështja për shqyrtim

Data e
shqyrtimit në
seancë
plenare

Nismëtar

Shqyrtimi i projektligjit “Për një ndryshim dhe shtesë në ligjin
nr.9232, datë 13.5.2004, “Për programet sociale të strehimit”, të
ndryshuar”

14.07.2016

KM

14.07.2016

KM

Relator: Gentian Bejko

07.07.2016
E enjte
Ora 900

Komision
përgjegjës

Shqyrtimi i projektligjit “Për ratifikimin e marrëveshjes së Parisit,
në kuadër të konventës kuadër të Kombeve të Bashkuara, për
ndryshimet klimatike”

Relator: Besnik Baraj

11.07.2016
E hënë
Ora 1100

Vizitë informuese pranë zyrave të Devoll HydroPower sh.a.

12.07.2016
E martë
Ora 1000

Komision për Shqyrtimi i projektligjit “Për miratimin e ndryshimit të statusit të
dhënie mendimi një toke bujqësore, me sipërfaqe 288.4 ha, në zonë minerare, për
shfrytëzimin e torfave për prodhimin e energjisë elektrike”

…

KM

Relator: Besnik Baraj

13.07.2016
E mërkurë
Ora 1000

Komision
përgjegjës

Seancë dëgjimore me grupet e interesit lidhur me projektligjin
“Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 10 463, datë
22.09.2011 “Për menaxhimin e integruar të mbetjeve”, të
ndryshuar”
Relator: Besnik Baraj

…

Deputet

14.07.2016
E enjte
Ora 900

Komision
përgjegjës

Vazhdimi i shqyrtimit të projektligjit “Për disa ndryshime dhe
shtesa në ligjin nr.9640, datë 9.11.2006, “Për dhomat e tregtisë
dhe industrisë”, të ndryshuar”

…

KM

21.07.2017

KM

Relator: Mimoza Hajdarmataj

19.07.2016
E martë
Ora 1000

Komision
përgjegjës

Shqyrtimi i projektligjit “Për përcaktimin e procedures së veçantë,
për negocimin dhe lidhjen e kontratës, ndërmjet shtetit shqiptar
dhe kompanisë “Star Bridge Port Developments Limited”, për
projektimin, ndërtimin, operimin, mirëmbajtjen dhe menaxhimin e
Portit të Karpenit, zonës mbështetëse të portit dhe asaj
ekonomike”
Relator: Gentian Bejko

20.07.2016
E mërkurë
Ora 1100

Komision për Projektligji “Për miratimin e shtesës së marrëveshjes së
dhënie mendimi koncensionit ndërmjet Ministrisë së Energjisë dhe Industrisë, si
autoriteti kontraktues, dhe ACR Holding, S.R.L., si koncensionari,
për rehabilitimin, operimin dhe transferimin e Minierës së Kromit,
Bulqizë, të Fabrikës së Pasurimit Bulqizë, të Impiantit të
Seleksionimit, Klos dhe të Uzinës së Ferrokromit, Burrel”
Projektligji “Për miratimin e shtesës së marrëveshjes së
koncensionit ndërmjet Ministrisë së Energjisë dhe Industrisë, si
autoriteti kontraktues, dhe ACR Holding, S.R.L., si koncensionari,
për ndërtimin, operimin dhe transferimin e Uzinës së Ferrokromit
në Elbasan dhe për minierat e kromit të Prrenjasit e Pojskës”.
Relator: Namik Kopliku

28.07.2016

KM

