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PROGRAMI
I
PUNËS SË KOMISIONIT
( Shtator 2015)

Data e
shqyrtimit në
komision/ora

Çështja për shqyrtim

Komision
përgjegjës/
Komision për
dhënie
mendimi

14 shtator2015 Komision
(e hënë)
përgjegjës
Ora 10.00

15 shtator2015 Komision
(e martë)
përgjegjës
Ora 10.00



Diskutimi dhe miratimi i projektkalendarit të punës së
Komisionit për muajin shtator 2015.



Diskutimi i çështjeve të tjera që lidhen me korrespondencën
e ardhur në Komision.



Seancë dëgjimore me znj. Lindita Nikolla, Ministre e
Arsimit dhe Sportit, në lidhje me përgatitjen e MAS dhe
institucioneve të tjera ligjzbatuese për mbarëvajtjen e vitit
të ri arsimor 2015-2016 në sistemin arsimor parauniversitar.



Data e
shqyrtimit në
seancë
plenare

Diskutimi i Dekretit të Presidentit të Republikës, zotit Bujar
Nishani, nr.9206, datë 14.08.2015 “Për kthimin për 17.09.2015
rishqyrtim të ligjit nr.80 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin
shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e
Shqipërisë”.

Nismëtar

Presidenti
Republikës

i

Relatorë: Mimoza Hafizi
Alfred Peza
Myqerem Tafaj
Luçiano Boçi

21 shtator2015 Komision
(e hënë)
përgjegjës
Ora 10.00

22 shtator2015 Komision për
(e martë)
dhënie mendimi
Ora 10.00



Njohja dhe diskutimi i përgjigjeve të dhëna nga organizmat
ndërkombëtarë në lidhje me kërkesën e komisionit për
projektligjin “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr.
97/2013 “Për mediat audiovizive në RSH”.
Relatorë: Musa Ulqini
Luçiano Boçi



Fillimi i procedurave për plotësimin e vendeve vakante në
AMA.



Seancë e përbashkët dëgjimore me Komisionin për Punën,
Çështjet Sociale dhe Shëndetësinë me aktorë të interesit për
projektligjin “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.
10.139, datë 15.5.2009 “Për pensionet shtetërore
suplementare të punonjësve të universiteteve, të shkollave
të larta, Qendrës së Studimeve Albanologjike, Akademisë
së Shkencave dhe të gjitha institucioneve të tjera kërkimore
publike në Republikën e Shqipërisë, të cilët kanë tituj
shkencorë”.
Relatorë: Fatmir Toçi
Eleina Qirici



Votimi dhe miratimi në parim i projektligjit.

Deputeti
Taulant Balla

KM

28 shtator2015 Komision për
(e hënë)
dhënie mendimi
Ora 10.30

Diskutimi dhe votimi nen për nen dhe në tërësi i projektligjit 8. 10. 2015
“Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 10.139, datë 15.5.2009
“Për pensionet shtetërore suplementare të punonjësve të
universiteteve, të shkollave të larta, Qendrës së Studimeve
Albanologjike, Akademisë së Shkencave dhe të gjitha
institucioneve të tjera kërkimore publike në Republikën e
Shqipërisë, të cilët kanë tituj shkencorë”.

29 shtator2015 Komision
(e martë)
përgjegjës
Ora 10.00

Seancë dëgjimore me z. Blendi Klosi, Ministër i Mirëqenies
Sociale dhe Rinisë, në lidhje me fillimin e vitit të ri shkollor në
sistemin parauniversitar në arsimin profesional.

