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KALENDARI 3 JAVOR I PUNIMEVE TË KOMISIONIT
(Për periudhën 14 qershor – 2 korrik 2021)

Miratuar në mbledhjen e komisionit datë 10 qershor 2021

Data e
shqyrtimit
në komision/
ora

Komision
përgjegjës/
Komision për
dhënie
mendimi

E enjte
10.06.2021

Çështja për shqyrtim

Data e
shqyrtimit në
seancë plenare Nismëtar

1. Miratimi i draft kalendarit të punimeve të komisionit për periudhën 14
qershor - 2 korrik 2021

Ora 10:00
Dhënie mendimi

Përgjegjës

Përgjegjës

2. Shqyrtimi i projektligjit “Për ratifikimin e marrëveshjes, ndërmjet Këshillit
të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Konfederatës Zvicerane për
projektin “Aftësi për punë” faza 2, 2019-2023”.

3. Shqyrtimi i aktit normativ nr. 21, datë 19.5.2021 “Për miratimin e tekstit të
marrëveshjes së furnizimit, ndërmjet ministrisë së Shëndetësisë dhe
Mbrojtjes Sociale, ministrit të Shtetit për Rindërtimin e Institutit të
Shëndetit Publik dhe distributorit të autorizuar “KEYMEN ILAÇ SANAYI
VE TICARET A.S”

4. Shqyrtimi i aktit normativ nr. 22, datë 21.05.2021 "Për miratimin e
marrëveshjes së nënshkruar të furnizimit, ndërmjet Ministrisë së
Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, ministrit të Shtetit për Rindërtimin e
Institutit të Shëndetit Publik dhe distributorit të autorizuar “KEYMEN

14.06.2021

14.06.2021

14.06.2021

KM

KM

KM

ILAÇ SANAYI VE TICARET” A.Ş.".

Përgjegjës

E hënë
14.06.2021
E martë
15.06.2021

5. Shqyrtimi i aktit normativ nr. 23, datë 26.05.2021 “Për disa ndryshime në
aktin normativ nr. 3, datë 15.03.2020, të Këshillit të Ministrave “Për
marrjen e masave të veçanta administrative gjatë kohëzgjatjes së periudhës
së infeksionit të shkaktuar nga COVID-19”, të ndryshuar”.

14.06.2021

KM

24.06.2021

KM

SEANCË PLENARE

Përgjegjës

1. Shqyrtimi nen për nen i projektligjit “Për regjistrimin e organizatave
jofitimprurëse”.

Përgjegjës

1. Shqyrtimi nen për nen i projektligjit “Për përkthimin zyrtar dhe profesionin
e përkthyesit zyrtar”.

Ora 11:00
E mërkurë
16.06.2021
Ora 11:00

KM

E martë
22.03.2021

Përgjegjës

1. Shqyrtimi i projektligjit “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.
115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë” të ndryshuar””.

Përgjegjës

2. Shqyrtimi nen për nen i projektligjit “Për disa ndryshime dhe shtesa në
ligjin nr. 10.193, datë 3.12.2009 “Për marrëdhëniet juridiksionale me
autoritetet e huaja në çështjet penale” të ndryshuar””

Deputet
A.Shameti

Ora 11:00

KM

Punë në komision për periudhën 3-javore:

3. Projektligji “Për të dhënat e hapura dhe ripërdorimin e informacionit të sektorit publik”
4. Projektligji “Për profesionin e ndërmjetësit të pasurive të paluajtshme”.
5. Projektligji “Për një ndryshim në ligjin nr. 7651, datë 21.12.1992 “Për festat zyrtare e ditët përkujtimore”, të ndryshuar”” - dy nisma
6. Projektligji “Për disa ndryshime në ligjin nr. 8550, datë 18.11.1999, “Statusi i deputetit”.
7. Projektligji “Për referendumet”.
8. Projektligji "Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 10.463, datë 22.9.2011, “Për menaxhimin e integruar të mbetjeve”, të
ndryshuar””.
9. Projektligji “Për Agjencinë e Mbikëqyrjes Policore”.
10. Projektligji “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9062, datë 8.5.2003 “Kodi i familjes” të ndryshuar””.
11. Projektligji “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 9695, datë 19.03.2007 “Për procedurat e birësimit dhe Komitetin Shqiptar të
Birësimit” të ndryshuar””.

KRYETARI
ULSI MANJA

