Kuvendi i Shqipërisë

Legjislatura IX

141 Seancë plenare

Sesioni VIII

PROCESVERBAL I PËRMBLEDHUR
Seancë plenare
E hënë, datë 22 shkurt 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. Njëkohësisht njofton depozitimin në Kuvend të kërkesës
së kryetarit të grupit parlamentar të partisë Socialiste z. Taulant Balla për ndryshim të rendit të ditës.
Në mbështetje të nenit 31, pika 2 të Rregullores propozohet përfshirja në rendin e ditës së seancës
plenare të dekretit të Presidentit të Republikës nr. 11.942, datë 27.01.2021 “Për kthimin e ligjit nr.
162/2020 “Për prokurimin publik”. Referuar dispozitës së mësipërme kërkesa të tilla i nënshtrohen
vendimmarrjes së Kuvendit.
(Votohet me kartona për kërkesën e paraqitur. Miratohet propozimi.)
Fillon shqyrtimi i çështjeve.
(Nga Kryetari i Kuvendit njoftohen aktet e depozituara në Kuvend për shqyrtim dhe miratim si dhe
miratimi i programit të punës së Kuvendit dhe kalendarit të punimeve për periudhën në vijim nga
Konferenca e Kryetarëve).
Punimet vijojnë me miratimin e procesverbali të seancës plenare të datës 15.02.2021.
Merr fjalën për procedurë deputeti Kujtim Gjuzi.
Fillon çështja parë e rendit të ditës: Raport për veprimtarinë vjetore të Këshillit Kombëtar të
Integrimit Europian për vitin 2020.
Lexon raportin kryetarja e Këshillit Kombëtar të Integrimit Europian, znj. Rudina Hajdari.
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(Fjala u jepet diskutuesve, sipas regjistrimit paraprak, duke harmonizuar pjesëmarrjen për çdo
grup parlamentar.)
Fjalën e merr Ministrja e Punëve të Jashtme, znj. Olta Xhaçka.
Vazhdojnë diskutimet e deputetëve sipas rradhës në vijim: Halit Valteri, Nimet Musaj, Artur
Roshi.
(Drejtimin e seancës e merr Zëvendëskryetarja e Kuvendit znj. Vasilika Hysi)
Vazhdojnë diskutimet deputetët: Korab Lita, Ralf Gjoni.
Ndërhyn për replikë deputeti Ralf Gjoni.
Merr fjalën ministrja e Shtetit për Marrëdhëniet me Parlamentin, znj. Elisa Spiropali.
Ndërhyn për replikë deputeti Ralf Gjoni.
Vijojnë diskutimin deputetët Arlind Çarçani, Kostaq Papa, Zef Shtjefni, Elda Hoti, Erion Piciri,
Vasil Sterjosvki.
Në emër të grupit parlamentar “Demokrat” fjalën e merr deputeti Myslim Murrizi.
Zëvendëskryetarja e Kuvendit znj. Vasilika Hysi deklaron të mbyllur diskutimin për raportin për
veprimtarinë vjetore të Këshillit Kombëtar të Integrimit Europian për vitin 2020.
Fillon çështja tjetër e rendit të ditës: Raport për veprimtarinë vjetore të Aleancës së Grave Deputete
për vitin 2020.
(Në mbështetje të nenit 15 të Rregullores së Brendshme të Aleancës së Grave
Deputete, ky organizim vullnetar raporton në seancë plenare për veprimtarinë e tij).
Raportin e lexon Zëvendëkryetarja e Aleancës së Grave Deputete znj. Elona Gjebrea.
(Drejtimin e seancës e merr Kryetari i Kuvendit z. Gramoz Ruçi)
Kryetar i Kuvendit z. Gramoz Ruçi deklaron të mbyllur raportimin për veprimtarinë vjetore të
Aleancës së Grave Deputete për vitin 2020.
Fillon çështja tjetër e rendit të ditës: Raport mbi punën e Kuvendit me institucionet kushtetuese dhe
të krijuara me ligj për vitin 2020.
(Bazuar në vendimin nr. 49/2017 “Për krijimin e mekanizmit për monitorimin sistematik të
ndjekjes dhe zbatimit të rekomandimeve të institucioneve të pavarura kushtetuese dhe atyre të
krijuara me ligj” si dhe vendimit nr. 134/2018 “Për miratimin e manualit të monitorimit vjetor
dhe periodik”, Kryetari i Kuvendit raporton në seancë plenare mbi punën e Kuvendit me
institucionet kushtetuese dhe të krijuara me ligj.)
Kryetari i Kuvendit z. Gramoz Ruçi raporton mbi punën e Kuvendit me institucionet kushtetuese
dhe të krijuara me ligj për vitin 2020.
Kryetar i Kuvendit z. Gramoz Ruçi deklaron të mbyllur raportimin mbi punën e Kuvendit me
institucionet kushtetuese dhe të krijuara me ligj për vitin 2020.
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Fillon çështja tjetër e rendit të ditës: Projektligji “Për një ndryshim në ligjin nr. 10.081 datë
23.02.2009 “Për liçencat, autorizimet dhe lejet në Republikën e Shqipërisë” të ndryshuar”.
Merr fjalën deputeti Enver Roshi, Edlira Bode.
Kryetari i Kuvendit z. Gramoz Ruçi deklaron përfundimin e diskutimit në parim të projektligjit.
Fillon çështja tjetër e rendit të ditës: Projektligji “Për miratimin e shtesës së kontratës “Për prodhimin
dhe shpërndarjen e kartave të identitetit dhe të pasaportave elektronike” ndërmjet ministrisë së
Brendshme të Republikës së Shqipërisë dhe Grupimit të Morpho dhe Fondit Shqiptaro-Amerikan të
ndërmarrjeve”.
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 sipas radhës në vijim: Anastas Angjeli, Ermonela Felaj, Kostaq Papa.
Kryetari i Kuvendit z. Gramoz Ruçi deklaron përfundimin e diskutimit në parim të projektligjit.
Fillon çështja tjetër e rendit të ditës: Projektligji “Për ratifikimin e marrëveshjes, ndërmjet Këshillit
të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës së Turqisë, mbi dhurimin në
fushën e shëndetësisë”.
Fjalën e merr Ministrja e Shëndetësisë, znj. Ogerta Manastirliu si ministër kundërfirmues.
(Drejtimin e seancës e merr Zëvendëskryetarja e Kuvendit znj. Vasilika Hysi)
Në mbështetje të nenit 74 të Rregullores së Kuvendit, drejtuesja e seancës deklaron të hapur
diskutimin në parim të projektligjit.
(Fjala u jepet diskutuesve, sipas regjistrimit paraprak, duke harmonizuar pjesëmarrjen për çdo
grup parlamentar.)
Vazhdojnë diskutimet e deputetëve sipas rradhës në vijim: Selami Jenishehri, Antoneta Dhima, Zef
Shtjefni, Florenc Spaho, Fatjona Dhimitri.
Në emër të grupit parlamentar të partisë Socialiste fjalën e merr deputetja Klotilda Spahiu.
Zëvendëskryetarja e Kuvendit znj. Vasilika Hysi deklaron përfundimin e diskutimit në parim të
projektligjit.
Fillon çështja tjetër e rendit të ditës: Projektligji “Për ratifikimin e marrëveshjes së huas ndërmjet
Republikës së Shqipërisë, përfaqësuar nga ministria e Financave dhe Ekonomisë, (Huamarrësi), dhe
KFW Frankfurt AM Main (KfW) për programin e infrastrukturës bashkiake V, në shumën 80 000
000 (tetëdhjetë milionë) euro”.
Merr fjalën ministri propozues (kundërfirmues) për Financat dhe Ekonominë znj. Anila Denaj.
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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.)
Fjalën e marrin deputetët në vijim: Selami Jenishehri, Blerina Gjylameti, Vasil Sterjovski.
Në emër të grupit parlamentar të partisë Socialiste shprehet deputeti Taulant Balla.
Zëvendëskryetarja e Kuvendit znj. Vasilika Hysi deklaron përfundimin e diskutimit në parim të
projektligjit.
Fillon çështja tjetër e rendit të ditës: Projektvendim “Për miratimin e planit vjetor 2021 për zbatimin
e programit të statistikave zyrtare 2017- 2021”.
Në mbështetje të nenit 74 të Rregullores së Kuvendit, drejtuesi i seancës deklaron të hapur
diskutimin e projektvendimit.
(Fjala u jepet diskutuesve, sipas regjistrimit paraprak, duke harmonizuar pjesëmarrjen për çdo
grup parlamentar.)
Merr fjalën deputeti Kujtim Gjuzi.
Zëvendëskryetarja e Kuvendit znj. Vasilika Hysi deklaron përfundimin e diskutimit të
projektvendimit.
Fillon çështja tjetër e rendit të ditës: Projektvendim “Për zgjedhjen e 3 anëtarëve të Këshillit Drejtues
të Radio Televizionit Shqiptar”.
Në mbështetje të nenit 74 të Rregullores së Kuvendit, drejtuesi i seancës deklaron të hapur
diskutimin e projektvendimit.
(Fjala u jepet diskutuesve, sipas regjistrimit paraprak, duke harmonizuar pjesëmarrjen për çdo
grup parlamentar.)
Marrin fjalën deputetët sipas radhës në vijim: Edmond Stojku, Bujar Çela, Selami Jenishehri.
(Drejtimin e seancës plenare e merr Kryetari i Kuvendit z. Gramoz Ruçi)
Në vijim fjalën e merr deputeti Kostaq Papa.
Kryetari i Kuvendit z. Gramoz Ruçi deklaron përfundimin e diskutimit të projektvendimit.
Fillon çështja tjetër e rendit të ditës: Projektvendim “Për një ndryshim në vendimin e Kuvendit nr.
71/2020 “Për ngritjen e komisionit të posaçëm të Kuvendit të Shqipërisë për administrimin e
dokumentacionit dhe hartimin e një raporti përmbledhës dhe informues për gjetjet dhe konkluzionet,
që kanë nxjerrë verifikimet e kryera nga institucionet përkatëse në Shqipëri për çështjet e raportit të
anëtarit të Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Europës Dick Marty për bashkëpunimin dhe rolin
për të cilin pretendohet se kanë luajtur përfaqësues politikë shqiptarë ose institucione publike
shqiptare, nëpërmjet veprimeve dhe mosveprimeve, në ndihmë të së ashtuquajturës veprimtari
kriminale e drejtuesve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës në territorin e Republikës së Shqipërisë”
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(Nuk ka deputetë të regjistruar).

Kryetari i Kuvendit z. Gramoz Ruçi deklaron të mbyllur çështjen.
Fillon çështja tjetër e rendit të ditës: Dekreti i Presidentit të Republikës nr. 11.942, datë
27.01.2021 “Për kthimin e ligjit nr. 162/2020 “Për prokurimin publik“.
(Nuk ka deputetë të regjistruar).
Kryetari i Kuvendit z. Gramoz Ruçi deklaron të mbyllur çështjen.
Merr fjalën deputeti Kujtim Gjuzi për çështje jashtë rendit të ditës (60’).
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 një ndryshim në ligjin nr. 10.081 datë 23.02.2009 “Për liçencat, autorizimet
dhe lejet në Republikën e Shqipërisë” të ndryshuar”.
Miratohet në parim me 87 vota pro, 14 kundër dhe 7 abstenime.
Miratohet në tërësi me 86 vota pro, 14 kundër dhe 8 abstenime.
o Projektligj “Për miratimin e shtesës së kontratës “Për prodhimin dhe shpërndarjen e kartave të
identitetit dhe të pasaportave elektronike” ndërmjet ministrisë së Brendshme të Republikës së
Shqipërisë dhe Grupimit të Morpho dhe Fondit Shqiptaro-Amerikan të ndërmarrjeve”.
Miratohet në parim me 95 vota pro, 8 kundër dhe 5 abstenime.
Miratohet në tërësi me 94 vota pro, 8 kundër dhe 6 abstenime.
o Projektligj “Për ratifikimin e marrëveshjes, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së
Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës së Turqisë, mbi dhurimin në fushën e shëndetësisë”.
Miratohet në parim me 100 vota pro, 5 kundër dhe 3 abstenime.
Miratohet në tërësi me 99 vota pro, 5 kundër dhe 4 abstenime.
o Projektligj “Për ratifikimin e marrëveshjes së huas ndërmjet Republikës së Shqipërisë,
përfaqësuar nga ministria e Financave dhe Ekonomisë, (Huamarrësi), dhe KFW Frankfurt AM
Main (KfW) për programin e infrastrukturës bashkiake V, në shumën 80 000 000 (tetëdhjetë
milionë) euro”.
Miratohet në parim me 96 vota pro, 6 kundër dhe 6 abstenime.
Miratohet në tërësi me vota 95 pro, 6 kundër dhe 7 abstenime.
o

Projektvendim “Për miratimin e planit vjetor 2021 për zbatimin e programit të statistikave
zyrtare 2017- 2021”.
Miratohet me vota 90 pro, 12 kundër dhe 6 abstenime.

o

Projektvendim “Për zgjedhjen e 3 anëtarëve të Këshillit Drejtues të Radio Televizionit
Shqiptar”.
Miratohet me vota 90 pro, 12 kundër dhe 7 abstenime (Votimi për z. Petrit Ruka)
Miratohet me vota 96 pro, 9 kundër dhe 3 abstenime (Votimi për z. Mevlan Shanaj)
Miratohet me vota 90 pro, 11 kundër dhe 8 abstenime (Votimi për znj. Ardita Reçi)
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o

Projektvendim “Për një ndryshim në vendimin e Kuvendit nr. 71/2020 “Për ngritjen e
komisionit të posaçëm të Kuvendit të Shqipërisë për administrimin e dokumentacionit dhe
hartimin e një raporti përmbledhës dhe informues për gjetjet dhe konkluzionet, që kanë
nxjerrë verifikimet e kryera nga institucionet përkatëse në Shqipëri për çështjet e raportit
të anëtarit të Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Europës Dick Marty për
bashkëpunimin dhe rolin për të cilin pretendohet se kanë luajtur përfaqësues politikë
shqiptarë ose institucione publike shqiptare, nëpërmjet veprimeve dhe mosveprimeve, në
ndihmë të së ashtuquajturës veprimtari kriminale e drejtuesve të Ushtrisë Çlirimtare të
Kosovës në territorin e Republikës së Shqipërisë”.
Miratohet me vota 89 pro, 11 kundër dhe 5 abstenime.

o

Dekreti i Presidentit të Republikës nr. 11.942, datë 27.01.2021 “Për kthimin e ligjit nr.
162/2020 “Për prokurimin publik“.
Rezultati i votimit: 11 pro, 86 kundër dhe 11 abstenime.
Nuk miratohet. Dekreti humbet fuqinë.

Kryetari i Kuvendit deklaron të mbyllur seancën plenare.
(Seanca mbyllet në orën 13:36)
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Shërbimi i Seancës Plenare

Lista e diskutuesve
(Neni 46 - 47 - 48, Rregullore Kuvendi)

Seancë plenare, datë 22 shkurt 2021, ora 10:00

1

Raport për veprimtarinë vjetore të Këshillit Kombëtar të Integrimit Europian për vitin 2020
Nr.

Grupi
parlamentar i
partisë
Socialiste

Minutazhi i
konsumuar

Grupi
parlamentar
“I pavarur”

Minutazhi i
konsumuar

1.

Olta Xhaçka Ministër
Elisa Spiropali
- Ministër

Rudina
Hajdari
Halit Valteri

10’

Nimet Musaj

8’

Kostaq Papa

1’

7’

Ralf Gjoni

8’

Zef Shtjefni

1’

3.

Artur Roshi

5’

Elda Hoti

1’

4.

Korab Lita

7’

Erion Piciri

1’

5.

Arlind Çaçani

5’

Vasil Sterjovski

1’

2.

Minutazhi i Grupi
konsumuar Parlamentar
“Demokrat”

7’
7’

Grupi
parlamentar
“Demokraci
dhe Drejtësi”

Minutazhi i
konsumuar

Deputetë
jashtë grupeve
parlamentare

Në emër të grupeve parlamentare
Nr.
1.

Emër/ Mbiemër
Myslim Murrizi

Grupi parlamentar

Minutazhi i
konsumuar
10’

Demokrat

2

Pozicioni
Kryetar i grupit

Minutazhi i
konsumuar

Raport për veprimtarinë vjetore të Aleancës së Grave Deputete për vitin 2020
Nr.

Grupi
parlamentar i
partisë
Socialiste

1.

Elona Gjebrea
(Hoxha)

Minutazhi i Grupi
konsumuar parlamentar
“Demokrat”

Minutazhi i
konsumuar

Grupi
parlamentar
“I pavarur”

Minutazhi i
konsumuar

Grupi
parlamentar
“Demokraci
dhe Drejtësi”

Minutazhi i
konsumuar

Deputetë
jashtë grupeve
parlamentare

Minutazhi i
konsumuar

Minutazhi i
konsumuar

Deputetë
jashtë grupeve
parlamentare

Minutazhi i
konsumuar

7’

Raport mbi punën e Kuvendit me institucionet kushtetuese dhe të krijuara me ligj për vitin 2020.
Nr.

Grupi
parlamentar i
partisë
Socialiste

1.

Gramoz Ruçi

Minutazhi i Grupi
konsumuar parlamentar
“Demokrat”

Minutazhi i
konsumuar

Grupi
parlamentar
“I pavarur”

Minutazhi i
konsumuar

Grupi
parlamentar
“Demokraci
dhe Drejtësi”

7’

Projektligji “Për një ndryshim në ligjin nr. 10.081 datë 23.02.2009 “Për liçencat, autorizimet dhe lejet në Republikën e Shqipërisë” të ndryshuar””.
Nr.

Grupi
parlamentar i
partisë Socialiste

1.

Edlira Bode

Minutazhi i
konsumuar

5’

Grupi
parlamentar
“I pavarur”

Enver Roshi

Minutazhi i
konsumuar

Grupi
parlamentar
“Demokraci
Drejtësi”

5’

3

Minutazhi i
konsumuar

Deputetë jashtë
grupeve
parlamentare

Minutazhi i
konsumuar

Projektligji “Për miratimin e shtesës së kontratës “Për prodhimin dhe shpërndarjen e kartave të identitetit dhe të pasaportave elektronike” ndërmjet
ministrisë së Brendshme të Republikës së Shqipërisë dhe Grupimit të Morpho dhe Fondit Shqiptaro-Amerikan të ndërmarrjeve”.
Nr.

Grupi parlamentar i
partisë Socialiste

Minutazhi i Grupi
konsumuar parlamentar
“Demokrat”

1.

Anastas Angjeli

3’

2.

Ermonela Felaj

5’

Minutazhi i Grupi
Minutazhi i Grupi
konsumuar parlamentar konsumuar parlamentar
“I pavarur”
“Demokraci
Drejtësi”

Minutazhi i
konsumuar

Deputetë
jashtë
grupeve
parlamentare

Minutazhi i
konsumuar

Kostaq Papa

1’

Projektligji “Për ratifikimin e marrëveshjes, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës së Turqisë, mbi
dhurimin në fushën e shëndetësisë”.
Nr.

Grupi
parlamentar i
partisë Socialiste

Minutazhi i
konsumuar

1.

6’

2.

Ogerta Manastirliu
- Ministër
Antoneta Dhima

3.

Florenc Spaho

4’

Grupi
parlamentar
“I pavarur”

Minutazhi i
konsumuar

Grupi
parlamentar
“Demokraci
Drejtësi”

Minutazhi i
konsumuar

2’

Selami Jenishehri

5’

Deputetë jashtë
grupeve
parlamentare

Minutazhi i
konsumuar

Zef Shtjefni

1’

Fatjona Dhimitri

2’

Në emër të grupeve parlamentare
Nr.
1.

Emër/ Mbiemër
Klodiana Spahiu

Grupi parlamentar

Minutazhi i
konsumuar
5’

PS
4

Pozicioni
Përfaqësuese e grupit

Projektligji “Për ratifikimin e marrëveshjes së huas ndërmjet Republikës së Shqipërisë, përfaqësuar nga ministria e Financave dhe Ekonomisë,
(Huamarrësi), dhe KFW Frankfurt AM Main (KfW) për programin e infrastrukturës bashkiake V, në shumën 80 000 000 (tetëdhjetë milionë) euro”.
Nr.

Grupi
parlamentar i
partisë Socialiste

1.

Anila Denaj Ministër
Blerina Gjylameti

2.

Minutazhi i
konsumuar

Grupi
parlamentar
“I pavarur”

Minutazhi i
konsumuar

7’

Grupi
parlamentar
“Demokraci
Drejtësi”

Minutazhi i
konsumuar

2’

Selami Jenishehri

Deputetë jashtë
grupeve
parlamentare

Minutazhi i
konsumuar

Vasil Sterjovski

1’

5’

Në emër të grupeve parlamentare
Nr.
1.

Emër/ Mbiemër
Taulant Balla

Grupi parlamentar

Minutazhi i
konsumuar

PS

Pozicioni

8’

Kryetar i grupit

Projektvendim “Për miratimin e planit vjetor 2021 për zbatimin e programit të statistikave zyrtare 2017-2021”.
Nr.

Grupi parlamentar i
partisë Socialiste

Minutazhi i Grupi
konsumuar parlamentar
“Demokrat”

Minutazhi i Grupi
Minutazhi i Grupi
konsumuar parlamentar konsumuar parlamentar
“I pavarur”
“Demokraci
Drejtësi”

1.

5

Minutazhi i
konsumuar

Deputetë
jashtë
grupeve
parlamentare

Minutazhi i
konsumuar

Kujtim Gjuzi

2’

Projektvendim “Për zgjedhjen e 3 anëtarëve të Këshillit Drejtues të Radio Televizionit Shqiptar”.
Nr.

Grupi
parlamentar i
partisë Socialiste

1.

Bujar Çela

Minutazhi i Grupi
konsumuar parlamentar
“Demokrat”

Minutazhi i Grupi
Minutazhi i Grupi
konsumuar parlamentar konsumuar parlamentar
“I pavarur”
“Demokraci
Drejtësi”

5’

2.

Minutazhi i
konsumuar

Deputetë
jashtë
grupeve
parlamentare

Minutazhi i
konsumuar

Edmond Stojku

5’

Kostaq Papa

1’

Selami Jenishehri

2’

Çështje jashtë rendit të ditës (60’).
Nr.

Grupi parlamentar i partisë
Socialiste

Minutazhi i
konsumuar

Grupi
parlamentar “Demokrat”

1.

Minutazhi i
konsumuar

Deputetë jashtë
grupeve parlamentare

Kujtim Gjuzi

6

Minutazhi i
konsumuar

1’

