Kuvendi i Shqipërisë

Legjislatura IX

144 Seancë plenare

Sesioni VIII

PROCESVERBAL I PËRMBLEDHUR
Seancë plenare
E martë, datë 16 mars 2021, ora 10:00
(Procesverbali i përmbledhur mbahet në mbështetje të nenit 54 të Rregullores së
Kuvendit dhe përmban në mënyrë të përmbledhur punimet parlamentare në seancë
plenare. Informacion më të detajuar mund të gjeni në procesverbalin e plotë i cili
publikohet në faqen zyrtare të Kuvendit në internet pas miratimit).
(Seanca plenare, për shkak të situatës së krijuar nga COVID-19 zhvillohet duke
respektuar distancimin fizik të deputetëve dhe masat e tjera mbrojtëse për parandalimin
e përhapjes së infeksionit të shkaktuar nga COVID-19)

Ora 10:00.
Seanca plenare hapet nga Kryetari i Kuvendit z. Gramoz Ruçi.
Ftohet media të hyjë në sallë.
(E pranishme për të ndjekur punimet është TVSH. Shërbimi u ofrohet televizioneve të tjera
nëpërmjet TVSH-së)
Kryetari i Kuvendit lexon rendin e ditës.
Fillon shqyrtimi i çështjeve.
(Nga Kryetari i Kuvendit njoftohet miratimi i procesverbalit të seancës plenare të datës
08.03.2021)
Përpara fillimit të shqyrtimit të çështjeve të rendit të ditës, Kryetari i Kuvendit njofton projektaktet
e depozituara në Kuvend dhe vendimin e Konferencës së Kryetarëve për miratimin me mirëkuptim
të programit të punës dhe kalendarit të punimeve të Kuvendit për periudhën në vijim.
Merr fjalën për procedurë deputeti Kujtim Gjuzi.
Fillon çështja tjetër e rendit të ditës: Projektligj “Për sigurimin e detyrueshëm në sektorin e
transportit”.
Ministrja e Financës, znj. Anila Denaj (ministri kundërfirmues) prezanton projektligjin.
Në mbështetje të nenit 74 të Rregullores së Kuvendit, drejtuesi i seancës deklaron të hapur
diskutimin e projektligjit.
(Fjala u jepet diskutuesve, sipas regjistrimit paraprak, duke harmonizuar pjesëmarrjen për çdo
grup parlamentar.)
Marrin fjalën deputetët në vijim: Ervin Bushati.
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Kryetari i Kuvendit z. Gramoz Ruçi deklaron përfundimin e diskutimit në parim të projekligjit.
Fillon çështja tjetër e rendit të ditës: Projektligj “Për Gardën e Republikës së Shqipërisë”.
Ministri i Brendshëm, z. Bledar Çuçi (ministri kundërfirmues) prezanton projektligjin.
Në mbështetje të nenit 74 të Rregullores së Kuvendit, drejtuesi i seancës deklaron të hapur
diskutimin e projektligjit.
(Fjala u jepet diskutuesve, sipas regjistrimit paraprak, duke harmonizuar pjesëmarrjen për çdo
grup parlamentar.)
Marrin fjalën deputetët në vijim: Halit Valteri, ministrja Elisa Spiropali, Ralf Gjoni.
(Ka replika midis deputetit Ralf Gjoni dhe Kryetarit të Kuvendit z. Gramoz Ruçi. Deputeti
Ralf Gjoni kërkon fjalën për replikë në kundërshtim me përcaktimet e Rregullores duke
zaptuar foltoren. Kryetari i Kuvendit jep masën disiplinore “vërejtje” dhe më pas
“përjashtim nga seanca plenare” për deputetin Ralf Gjoni.)
Merr fjalën deputetja Ermonela Felaj.
Kryetari i Kuvendit z. Gramoz Ruçi deklaron përfundimin e diskutimit në parim të projektligjit.
Fillon çështja tjetër e rendit të ditës: Projektligj “Për ndryshimin e emërtimit të njësisë së qeverisjes
vendore”.
Ministri i Turizmit dhe Mjedisit, z. Blendi Klosi (si deputet propozues) prezanton projektligjin.
Në mbështetje të nenit 74 të Rregullores së Kuvendit, drejtuesi i seancës deklaron të hapur
diskutimin e projektligjit.
(Fjala u jepet diskutuesve, sipas regjistrimit paraprak, duke harmonizuar pjesëmarrjen për çdo
grup parlamentar.)
Marrin fjalën deputetët në vijim: Edmond Stojku, Fadil Nasufi, Kostaq Papa, Kujtim Gjuzi.
Kryetari i Kuvendit z. Gramoz Ruçi deklaron përfundimin e diskutimit në parim të projektligjit.
Fillon çështja tjetër e rendit të ditës: Projektligj “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 115/2017
“Për krijimin e Agjencisë Kombëtare të Diasporës”.
Në mbështetje të nenit 74 të Rregullores së Kuvendit, drejtuesi i seancës deklaron të hapur
diskutimin e projektligjit.
(Fjala u jepet diskutuesve, sipas regjistrimit paraprak, duke harmonizuar pjesëmarrjen për çdo
grup parlamentar.)
Merr fjalën deputeti Selami Jenishehri.
(Drejtimin e seancës plenare e merr Zëvendëskryetarja e Kuvendit znj. Vasilika Hysi)
Vazhdojnë diskutimet me deputetët: Kostaq Papa, Zef Shtjefni, Vasil Sterjovski.
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Në emër të grupit parlamentar “Demokrat”, fjalën e merr deputeti Myslim Murrizi.
Ndërhyn për replikë deputeti Ralf Gjoni dhe më pas deputeti Artur Roshi.
Në emër të grupit të Partisë Socialiste fjalën e merr deputeti Taulant Balla.
(Tërheqje vëmendje nga drejtuesja e seancës znj. Vasilika Hysi për deputetin Kujtim Gjuzi dhe
Selami Jenishehri. )
Ndërhyrje për replikë nga deputeti Kujtim Gjuzi.
Nënkryetarja e Kuvendit znj. Vasilika Hysi deklaron përfundimin e diskutimit në parim të
projektligjit.
Fillon çështja tjetër e rendit të ditës: Dekret i Presidentit të Republikës, me nr. 11981, datë 26.2.2021,
“Për kthimin e ligjit nr. 15/2021 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 59/2014 “Për karrierën
ushtarake në Forcat e Armatosura të Republikës së Shqipërisë””, të ndryshuar”.
Merr fjalën ministri i Mbrojtjes, z. Niko Peleshi.
Në mbështetje të nenit 86 të Rregullores së Kuvendit, drejtuesi i seancës deklaron të hapur
diskutimin.
(Fjala u jepet diskutuesve, sipas regjistrimit paraprak, duke harmonizuar pjesëmarrjen për çdo
grup parlamentar.)
Marrin fjalën deputetët: Selami Jenishehri, Antoneta Dhima, Zef Shtjefni.
Drejtuesja e seancës znj. Vasilika Hysi deklaron përfundimin e diskutimit të dekretit.
Merr fjalën deputeti Kujtim Gjuzi për çështje jashtë rendit të ditës (60’).
(Drejtimin e seancës plenare e merr Kryetari i Kuvendit z. Gramoz Ruçi)
Sekretariati për Procedurat, Votimet dhe Etikën i dorëzon Kryetarit të Kuvendit rezultatet e votimit
për çështjet në rendin e ditës.
Kryetari i Kuvendit shpall rezultatet si vijon:
o Projektligj “Për sigurimin e detyrueshëm në sektorin e transportit”.
Miratohet në parim me 87 vota pro, 7 kundër dhe 4 abstenime.
Miratohet në tërësi me 85 vota pro, 6 kundër dhe 5 abstenime.
o Projektligj “Për Gardën e Republikës së Shqipërisë”.
Miratohet në parim me 92 vota pro, 3 kundër dhe 2 abstenime.
Miratohet në tërësi me 90 vota pro, 3 kundër dhe 4 abstenime.
o Projektligj “Për ndryshimin e emërtimit të njësisë së qeverisjes vendore”.
Miratohet në parim me 88 vota pro, 11 kundër dhe 8 abstenime.
Miratohet në tërësi me 88 vota pro, 6 kundër dhe 4 abstenime.
o Projektligj “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 115/2017 “Për krijimin e Agjencisë
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Kombëtare të Diasporës”.
Miratohet në parim me 88 vota pro, 5 kundër dhe 5 abstenime.
Miratohet në tërësi me 88 vota pro, 5 kundër dhe 5 abstenime.
o Dekret i Presidentit të Republikës, me nr. 11981, datë 26.2.2021, “Për kthimin e ligjit nr.
15/2021 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 59/2014 “Për karrierën ushtarake në
Forcat e Armatosura të Republikës së Shqipërisë””, të ndryshuar”.
Me vota 3 pro, 83 kundër dhe 10 abstenime dekreti nuk miratohet.
Kryetari i Kuvendit deklaron të mbyllur seancën plenare.
(Seanca mbyllet në orën 12:30)
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Lista e diskutuesve
(Neni 46 - 47 - 48, Rregullore Kuvendi)

Seancë plenare, datë 16 mars 2021, ora 10:00

Projektligj “Për sigurimin e detyrueshëm në sektorin e transportit”
Nr.

Grupi
Parlamentar i
Partisë
Socialiste

Minutazhi i Grupi
konsumuar Parlamentar
“Demokrat”

1.

Anila Denaj Ministër

4’

2.

Ervin Bushati

6’

Minutazhi Grupi
i
Parlamentar
konsumuar “I pavarur”

Minutazhi i
konsumuar

Grupi
Parlamentar
“Demokraci dhe
Drejtësi”

Minutazhi i
konsumuar

Deputetë
jashtë grupeve
parlamentare

Minutazhi i
konsumuar

Minutazhi Grupi
i
Parlamentar
konsumuar “I pavarur”

Minutazhi i
konsumuar

Grupi
Parlamentar
“Demokraci dhe
Drejtësi”

Minutazhi i
konsumuar

Deputetë
jashtë grupeve
parlamentare

Minutazhi i
konsumuar

Projektligj “Për Gardën e Republikës së Shqipërisë”
Nr.

Grupi
Parlamentar i
Partisë
Socialiste

Minutazhi i Grupi
konsumuar Parlamentar
“Demokrat”

1.

Bledar Çuçi –
Ministër

6’

2.

Elisa Spiropali
– Ministër

8’

3.

Ermonela Felaj

5’

Halit Valteri

5’

Ralf Gjoni

15’

Projektligj “Për ndryshimin e emërtimit të njësisë së qeverisjes vendore”
Nr.

Grupi
Parlamentar i
Partisë
Socialiste

Minutazhi i Grupi
konsumuar Parlamentar
“Demokrat”

1.

Blendi Klosi –
Ministër

5’

2.

Fadil Nasufi

5’

Minutazhi Grupi
i
Parlamentar
konsumuar “I pavarur”

Minutazhi i
konsumuar

Grupi
Parlamentar
“Demokraci dhe
Drejtësi”

Minutazhi i
konsumuar

Edmond Stojku

6’

Deputetë
jashtë grupeve
parlamentare

Minutazhi i
konsumuar

Kostaq Papa

1’

Kujtim Gjuzi

1’

Projektligj “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 115/2017 “Për krijimin e Agjencisë Kombëtare të Diasporës”
Nr.

Grupi
Parlamentar i
Partisë
Socialiste

Minutazhi i Grupi
konsumuar Parlamentar
“Demokrat”

1.

Pandeli Majko
- Ministër

Minutazhi Grupi
i
Parlamentar
konsumuar “I pavarur”

2’

Minutazhi i
konsumuar

Grupi
Parlamentar
“Demokraci dhe
Drejtësi”

Selami
Jenishehri

2.
3.

Minutazhi i
konsumuar

6’

Deputetë
jashtë grupeve
parlamentare

Kostaq Papa

2’

Zef Shtjefni

1’

Vasil Sterjovski

Në emër të grupeve parlamentare
Nr.

Emër/ Mbiemër

1.

Myslim Murrizi

2.

Taulant Balla

Grupi Parlamentar

Minutazhi i
konsumuar

Minutazhi
i
konsumuar

Pozicioni

Demokrat

14’

Kryetar i Grupit

PS

10’

Kryetar i Grupit

1’

Dekret i Presidentit të Republikës nr. 11981, datë 26.2.2021, “Për kthimin e ligjit nr. 15/2021 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 59/2014 “Për
karrierën ushtarake në Forcat e Armatosura të Republikës së Shqipërisë””, të ndryshuar”
Nr.

Grupi
Parlamentar i
Partisë
Socialiste

Minutazhi
i
konsumuar

1.

Niko Peleshi Ministër

8’

2.

Antoneta
Dhima

5’

Grupi
Parlamentar
“Demokrat”

Minutazhi Grupi
i
Parlamentar
konsumuar “I pavarur”

Minutazhi i
konsumuar

Grupi
Parlamentar
“Demokraci dhe
Drejtësi”

Selami
Jenishehri

Minutazhi i
konsumuar

5’

Deputetë
jashtë grupeve
parlamentare

Minutazhi i
konsumuar

Zef Shtjefni

2’

Çështje jashtë rendit të ditës (60’)
Nr.

1.

Grupi Parlamentar i Partisë
Socialiste

Minutazhi i
konsumuar

Grupi
Parlamentar
“Demokrat”

Minutazhi i
konsumuar

Deputetë jashtë
grupeve parlamentare

Kujtim Gjuzi

Minutazhi i
konsumuar

3’

