Kuvendi i Shqipërisë

Legjislatura X

11^ Seancë plenare

Sesioni I

PROCESVERBAL I PËRMBLEDHUR
Seancë plenare
E hënë, datë 08 nëntor 2021, ora 17:00
(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 17:00.
Seanca plenare hapet nga Kryetarja e Kuvendit znj. Lindita Nikolla.
Ftohet media të hyjë në sallë1.
(Procesverbali i seancës së kaluar, për arsye mostranskriptimi, i kalon për miratim seancës
pasardhëse)
(Ndërhyrje për procedurë nga kryetari i Grupit Parlamentare të Partisë Demokratike z.
Alfred Rushaj, i cili propozon heqjen nga rendi i ditës të projektvendimit “Për ngritjen e
komisionit të posaçëm parlamentar “Për realizimin e reformës zgjedhore”, për të kaluar për
në seancën tjetër. Lidhur me këtë propozim ka dakortësi midis palëve).
Përpara fillimit të shqyrtimit të çështjes së rendit të ditës, Kryetarja e Kuvendit njofton
projektaktet e depozituara në Kuvend. Gjithashtu arsyet e mbledhjes së Kuvendit në këtë
seancë jashtë parashikimeve të kalendarit të punimeve të Kuvendit: realizimi i daljes me
Eurobond në tregjet ndërkombëtare në muajin nëntor kërkon detyrimisht miratimin e aktit
normativ nga Kuvendi.
Fillon çështja e rendit të ditës: Akt Normativ nr. 31, datë 27.10.2021 “Për disa ndryshime në
ligjin nr. 137/2020 “Për buxhetin e vitit 2021” të ndryshuar””.
Ministrja e Ekonomisë dhe Financës znj. Delina Ibrahimaj (ministri kundërfirmues) prezanton
aktin normativ.
1

Bazuar në Urdhrin e Brendshëm nr. 223, datë 5.10.2021 të Sekretarit të Përgjithshëm Shërbimi Marrëdhënieve
me Publikun i kërkon përfaqësuesve të medies informacionin zyrtar në lidhje me certifikatën e vaksinimit ose
testin PCR negativ të kryer jo më vonë se 48 orë përpara fillimit të mbledhjes.
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Në mbështetje të nenit 74 të Rregullores së Kuvendit, drejtuesja e seancës deklaron të hapur
diskutimin e aktit normativ.
(Fjala u jepet diskutuesve, sipas regjistrimit paraprak, duke harmonizuar pjesëmarrjen për
çdo grup parlamentar.)
Nga deputetët e shumicës parlamentare diskutojnë: Taulant Balla, Blerina Gjylamenti, Pranvera
Resulaj, Kryeministri i vendit z. Edi Rama.
Nga deputetët e pakicës parlamentare diskutojnë: Lulzim Basha, Arbi Agalliu, Greta Bardeli,
Petrit Vasili, Alfred Rushaj,
Në përfundim të diskutimit, në mbështetje të nenit 74, pika 2 të Rregullores së Kuvendit,
drejtuesja e seancës fton kryetarët ose përfaqësuesit e grupeve parlamentare për tu shprehur.
Në emër të Grupit Parlamentar Aleanca për Ndryshim shprehet kryetari i grupit z. Fatmir
Mediu.
Në emër të Grupit Parlamentar të Partisë Demokratike shprehet deputetja Sorrina Koti.
Në emër të Grupit Parlamentar të Partisë Socialiste shprehet deputetja Anila Denaj.
Kryetarja e Kuvendit znj. Lindita Nikolla deklaron përfundimin e diskutimit të aktit normativ.
Për çështjen jashtë rendit të ditës (60’) marrin fjalën deputetët: Ilir Metaj, Isuf Çelaj, Saimir
Korreshi.
Sekretariati për Procedurat, Votimet dhe Etikën i dorëzon Kryetares së Kuvendit rezultatet e
votimit për çështjet në rendin e ditës.
Kryetarja e Kuvendit shpall rezultatet si vijon:
o Akt Normativ nr. 31, datë 27.10.2021 “Për disa ndryshime në ligjin nr. 137/2020 “Për
buxhetin e vitit 2021” të ndryshuar””.
Miratohet me 74 vota pro, 49 kundër dhe 0 abstenim.
Kryetarja e Kuvendit deklaron të mbyllur seancën plenare.
(Seanca mbyllet në orën 19.50 )
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Shërbimi i
Seancës Plenare

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

Seancë plenare, datë 8 nëntor 2021, ora 17:00
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Akt Normativ nr. 31, datë 27.10.2021 “Për disa ndryshime në ligjin nr. 137/2020 “Për buxhetin e vitit 2021” të ndryshuar”

Nr.

Grupi
Parlamentar i
partisë
Socialiste

1.

Delina
Ibrahimaj Ministër
Taulant
Balla
Blerina
Gjylameti
Pranvera
Resulaj
Edi Rama Kryeministër

2.
3.
4.
5.

Minutazhi i
konsumuar

Grupi
Parlamentar i
partisë
Demokratike

Minutazhi i
konsumuar

5’

Lulzim
Basha

13’

7’

Arbi
Agalliu
Greta
Bardeli
Alfred
Rushaj

5’

8’
4’

Grupi
Parlamentar
“Aleanca për
Ndryshim”

Minutazhi i
konsumuar

Grupi
Parlamentar
“Për
Demokraci dhe
Integrim”

Minutazhi i
konsumuar

Deputetët
jashtë
grupeve
parlamentare

Petrit
Vasili

4’
5’

26’

Në emër të grupeve parlamentare

Nr.

Emër/ Mbiemër

1.

Fatmir Mediu

2.

Sorina Koti

3.

Anila Denaj

Grupi Parlamentar

Minutazhi i
konsumuar

Aleanca për Ndryshim

Pozicioni

10’

Kryetar i grupit

I partisë Demokratike

5’

Përfaqësuese e grupit

I partisë Socialiste

5’

2

Përfaqësuese e grupit

Minutazhi i
konsumuar

10’

Çështje jashtë rendit të ditës

Nr.

Grupi Parlamentar i
partisë Socialiste

1.

Ilir Metaj

2.

Minutazhi i
konsumuar

5’

Grupi
Parlamentar
partisë Demokratike

i

Minutazhi i
konsumuar

Isuf Çela

5’

Saimir Koreshi

5’

3.

3

Deputetë jashtë
grupeve parlamentare

Minutazhi i konsumuar

