Kuvendi i Shqipërisë

Legjislatura IX

147 Seancë plenare

Sesioni VIII

PROCESVERBAL I PËRMBLEDHUR
Seancë plenare
E premte, datë 7 maj 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.
Përpara fillimit të shqyrtimit të çështjeve të rendit të ditës, Kryetari i Kuvendit njofton projektaktet e depozituara
në Kuvend.

Në vijim miratohet procesverbali i seancës së kaluar datë 04.05.2021.
Ndërhyrje për procedurë nga deputeti: Kujtim Gjuzi.
(Drejtuesi i seancës sqaron deputetin lidhur me çështjen e ngritur për procedurë.)
Fillojnë çështjet e rendit të ditës:
(Aktet normative për pandeminë diskutohen njëherësh)
Akt normativ nr. 14, datë 7.4.2021 “Për disa ndryshime dhe shtesa në aktin normativ nr. 9, datë
22.3.2021, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e tekstit të marrëveshjes, ndërmjet ministrisë së
Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, ministrit të Shtetit për Rindërtimin dhe Institutit të Shëndetit Publik
dhe distributorit të autorizuar “KEYMEN ILAÇ SANAYI VE TICARET”, A.S, për furnizimin e
Republikës së Shqipërisë me vaksinën e inaktivizuar kundër COVID-19 (VERO CELL)
CORONAVAC, të krijuar nga SINOVAC LIFE SCIENCE CO, LTD dhe të prodhuar në Republikën
Popullore të Kinës”.
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Akt normativ nr. 15, datë 07.04.2021 “Për një ndryshim në aktin normativ nr. 1, datë 10.1.2021, të
Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e tekstit të marrëveshjes për prodhimin dhe furnizimin nga dhe
ndërmjet PFIZER EXPORT B.V. dhe ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale të Shqipërisë,
Institutit të Shëndetit Publik dhe ministrit të Shtetit për Rindërtimin, autorizimin e procedurës për lejimin
e hyrjes dhe administrimit të vaksinave ANTICOVID-19 në Republikën e Shqipërisë, si dhe përdorimin
e tyre në popullatë”, miratuar me ligjin nr. 2/2021”, të ndryshuar”.
Akt normativ nr. 16, datë 7.4.2021 ”Për miratimin e tekstit të marrëveshjes, ndërmjet “HUMAN
VACCINE” LLC dhe ministrisë të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale të Shqipërisë, ministrit të Shtetit
për Rindërtimin të Shqipërisë dhe Institutit të Shëndetit Publik, për furnizimin e Republikës së
Shqipërisë me vaksinën kundër COVID-19 “SPUTNIK V”, të zhvilluar nga Instituti Kombëtar i
Kërkimit GAMALEYA për epidemiologjinë dhe mikrobiologjinë në Rusi”.
Akt normativ nr. 17, datë 8.4.2021 “Për miratimin e marrëveshjes ndryshuese të marrëveshjes së
furnizimit të nënshkruar ndërmjet ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, ministrit të Shtetit
për Rindërtimin dhe Institutit të Shëndetit Publik dhe distributorit të autorizuar “KEYMEN ILAÇ
SANAYI VE TICARET” A.Ş”.
Akt normativ nr. 19, datë 16.4.2021 “Për miratimin e marrëveshjes së nënshkruar ndërmjet “Human
Vaccine” LLC dhe ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale të Shqipërisë, ministrit të Shtetit
për Rindërtimin të Shqipërisë dhe Institutit të Shëndetit Publik për furnizimin e Republikës së Shqipërisë
me vaksinënkundër COVIDE-19 “Sputnik V” të zhvilluar nga Instituti Kombëtar i Kërkimit
GAMALEYA për epidemiologjinë dhe mikrobiologjinë në Rusi”.
Ministrja e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, znj.Ogerta Manastirliu (ministri kundërfirmues)
prezanton aktet normative.
Në mbështetje të nenit 74 të Rregullores së Kuvendit, drejtuesi i seancës deklaron të hapur diskutimin e
akteve normative.
(Fjala u jepet diskutuesve, sipas regjistrimit paraprak, duke harmonizuar pjesëmarrjen për çdo
grup parlamentar.)
Marrin fjalën deputetët sipas radhës në vijim: Klodiana Spahiu, Kostaq Papa, Kujtim Gjuzi.
Kryetari i Kuvendit z. Gramoz Ruçi deklaron përfundimin e diskutimit të akteve normative.
Fillon çështja tjetër e rendit të ditës: Akt normativ nr. 18, datë 14.4.2021 “Për disa ndryshime në ligjin
nr. 137/2020 “Për buxhetin e vitit 2021” të ndryshuar””.
(Për këtë akt normativ nuk ka deputetë të regjistruar për diskutim)
Kryetari i Kuvendit z. Gramoz Ruçi deklaron të mbyllur diskutimin e aktit normativ.
Fillon çështja tjetër e rendit të ditës: Projektligj “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 8378, datë
22.7.1998, “Kodi Rrugor i Republikëssë Shqipërisë”, të ndryshuar”.
Në mbështetje të nenit 74 të Rregullores së Kuvendit, drejtuesi i seancës deklaron të hapur diskutimin
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në parim të projektligjit.
(Për këtë projektligj është regjistruar deputetja Vasilika Hysi.)
Merr fjalën deputetja e regjistruar Vasilika Hysi.
Në përfundim të diskutimit, në mbështetje të nenit 74, pika 2 të Rregullores së Kuvendit, drejtuesi i
seancës fton kryetarët ose përfaqësuesit e grupeve parlamentare për tu shprehur.
Në emër të Grupit Parlamentar “Demokrat” shprehet deputeti Myslim Murrizi.
Drejtuesi i seancës z. Gramoz Ruçi deklaron përfundimin e diskutimit në parim të projektligjit.
Fillojnë çështjet e tjera të rendit të ditës:
(Dekretet për rishqyrtim ligji – paketa e reformës në drejtësi diskutohen njëherësh)

Dekret i Presidentit të Republikës nr. 13.017, datë 12.04.2021, “Për kthimin e ligjit nr. 46/2021, “Për disa
shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 98/2016, “Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e
Shqipërisë”.
Dekret i Presidentit të Republikës nr. 13.035, datë 16.04.2021 “Për kthimin e ligjit nr. 43/2021 “Për disa
ndryshime në ligjin nr. 7895, datë 27.1.1995 “Kodi penal i Republikës së Shqipërisë” të ndryshuar””.
Dekreti i Presidentit të Republikës nr. 13.036 datë 16.04.2021 “Për kthimin e ligjit nr. 47/2021 “Për disa
shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 95/2016 “Për organizimin dhe funksionimin e institucioneve për të
luftuar korrupsionin dhe krimin e organizuar” të ndryshuar””.
Dekreti i Presidentit të Republikës nr. 13.037 datë 19.04.2021 “Për kthimin e ligjit nr. 48/2021 “Për një
ndryshim në ligjin nr. 25/2019 “Për organizimin funksionimin e Policisë Gjyqësore”.
Dekret i Presidentit të Republikës nr. 13.033 datë 16.04.2021 “Për kthimin e ligjit nr. 49/2021 “Për disa
shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 49/2012 “Për gjykatat administrative dhe gjykimin e mosmarrëveshjeve
administrative” të ndryshuar”’.
Dekreti i Presidentit të Republikës nr. 13.034, datë 16.04.2021 “Për kthimin e ligjit nr. 42/2021 “Për disa
shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 97/2016 “Për organizimin dhe funksionimin e Prokurorisë në
Republikën e Shqipërisë”.
Dekret i Presidentit të Republikës nr. 13.031, datë 15.04.2021 “Për kthimin e ligjit nr. 41/2021 “Për disa
shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 7905, datë 21.03.1995 “Kodi i Procedurës Penale i Republikës së
Shqipërisë” të ndryshuar”’.
Dekret i Presidentit të Republikës nr. 13.032, datë 15.04.2021 “Për kthimin e ligjit nr. 44/2021 “Për disa
shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 8116, datë 29.03.1996 “Kodi i Procedurës Civile i Republikës së
Shqipërisë”.
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Dekret i Presidentit të Republikës nr. 13.023, datë 14.04.2021 “Për kthimin e ligjit nr. 45/2021 “Për disa
shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 8577, datë 10.02.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e Gjykatës
Kushtetuese” të ndryshuar””.
Dekret i Presidentit të Republikës nr. 13.038 datë 19.04.2021 “Për kthimin e ligjit nr. 50/2021 “Për disa
shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën
eShqipërisë” të ndryshuar”’.
Në mbështetje të nenit 86 të Rregullores së Kuvendit, drejtuesi i seancës deklaron të hapur diskutimin e
dekreteve.
(Fjala u jepet diskutuesve, sipas regjistrimit paraprak, duke harmonizuar pjesëmarrjen për çdo grup
parlamentar.)
Marrin fjalën deputetët sipas radhës në vijim: Vasilika Hysi, Halit Valteri.

(Drejtimin e seancës e merr Zëvendëskryetarja e Kuvendit znj. Vasilika Hysi)
Vijojnë diskutimet sipas radhës në vijim: Ministrja e Drejtësisë znj. Etilda Gjonaj, Kostaq Papa, Zef Shtjefni.
Drejtuesja e seancës znj. Vasilika Hysi deklaron përfundimin e diskutimit të dekreteve.
Fillon çështja tjetër e rendit të ditës: Projektvendim “Për miratimin e raportit dhe propozimit të komisionit

për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut për ngritjen e një komisioni
hetimor bazuar në kërkesën e një grupi deputetësh për shkarkimin nga detyra të Presidentit të
Republikës”.
Merr fjalën kryetari i grupit parlamentar të partisë Socialiste z. Taulant Balla për të prezantuar kërkesën
e një grupi deputetësh për shkarkimin nga detyra të Presidentit të Republikës.
Në mbështetje të nenit 74 të Rregullores së Kuvendit, drejtuesja e seancës deklaron të hapur diskutimin
për projektvendimin.
(Fjala u jepet diskutuesve, sipas regjistrimit paraprak, duke harmonizuar pjesëmarrjen për çdo grup
parlamentar.)
Ndërhyrje për procedurë nga deputetët: Ralf Gjoni, Selami Jenishehri.
(Drejtuesja e seancës sqaron deputetët lidhur me çështjet e ngritura për procedurë.)
(Nga drejtuesja e seancës plenare merret masa e disiplinore e “vërejtjes” për deputetin Ralf Gjoni
për ndërhyrje pa iu dhënë fjala nga drejtuesja e seancës).
Ndërhyrje për procedurë nga deputeti Kujtim Gjuzi.
(Drejtuesja e seancës sqaron deputetin lidhur me çështjen e ngritur për procedurë.)
Marrin fjalën deputetët sipas radhës në vijim: Ralf Gjoni, Selami Jenishehri.
Ndërhyrje për replikë nga deputeti Kujtim Gjuzi.
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Vazhdojnë diskutimet e deputetëve sipas radhës në vijim: Klotilda Bushka, Lefter Maliqi, Fatjona
Dhimitri, Kostaq Papa, Kujtim Gjuzi, Zef Shtjefni, Adriatik Alimadhi.
Në përfundim të diskutimit, në mbështetje të nenit 74, pika 2 të Rregullores së Kuvendit, drejtuesi
i seancës fton kryetarët ose përfaqësuesit e grupeve parlamentare për tu shprehur.
Në emër të Grupit Parlamentar “Demokrat” shprehet deputeti Myslim Murrizi.
Zëvendëskryetarja e Kuvendit znj. Vasilika Hysi deklaron përfundimin e diskutimit të projektvendimit.
Fillon çështja tjetër e rendit të ditës: Projektvendim “Për zgjedhjen e 4 anëtarëve të Këshillit Drejtues të

Radio Televizionit Shqiptar”.
(Për këtë projektvendim nuk ka deputetë të regjistruar për diskutim)

Zëvendëskryetarja e Kuvendit znj. Vasilika Hysi deklaron të mbyllur diskutimin e projektvendimit.
Për çështjen jashtë rendit të ditës (60’) nuk ka deputetë të regjistruar për diskutim.
(Në pritje të rezultateve të votimit, seanca plenare ndërpritet për të rifilluar pas 10 minutash)
Sekretariati për Procedurat, Votimet dhe Etikën i dorëzon Zëvendëskryetares së Kuvendit rezultatet e
votimit për çështjet në rendin e ditës.
Drejtuesja e seancës plenare shpall rezultatet si vijon:
o Akt normativ nr.14, datë 07.04.2021 "Për disa ndryshime dhe shtesa në aktin normativ nr. 9, datë
22.03.2021 , të Këshillit të Ministrave "Për miratimin e tekstit të marrëveshjes, ndërmjet Ministrisë
së Shendetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, Ministrit të Shtetit për Rindërtim dhe Institutit të Shendetit
Publik dhe distributorit të autorizuar "Keymen Ilaç Sanayi Ve Ticaret", A.S., për furnizimin e
Republikës së Shqipërisë me vaksinën e inaktivizuar kundër covid -19 ( Vero Cell ) Coronavac, të
krijuar nga Sinovac Life Science Co, Ltd. dhe të prodhuar në Republikën Popullore të Kinës".
Miratohet me 96 vota pro, 3 kundër dhe 6 abstenime.
o Akt normativ nr.15, datë 07.04.2021 "Për një ndryshim në aktin normativ nr.1, datë 10.1.2021, të
Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e tekstit të marrëveshjes për prodhimin dhe furnizimin nga
dhe ndërmjet Pfizer Export B.V. dhe Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale të Shqipërisë,
Institutit të Shëndetit Publik dhe ministrit të Shtetit për Rindërtimin, autorizimin e procedurës për
lejimin e hyrjes dhe administrimit të vaksinave anticovid-19 në Republikën e Shqipërisë , si dhe
përdorimin e tyre në popullatë”, miratuar me ligjin nr.2/2021, të ndryshuar".
Miratohet me 98 vota pro, 2 kundër dhe 4 abstenime.
o Akt normativ nr.16, datë 07.04.2021 "Për miratimin e tekstit të marrëveshjes, ndërmjet “Human
Vaccine” LLC dhe Ministrisë të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale të Shqipërisë, ministrit të
Shtetit për Rindërtimin të Shqipërisë dhe Institutit të Shëndetit Publik, për furnizimin e Republikës
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së Shqipërisë me vaksinën “Sputnik V”, të zhvilluar nga Instituti Kombëtar i Kërkimit Gamaleya
për Epidemiologjinë dhe Mikrobiologjinë në Rusi".
Miratohet me 97 vota pro, 4 kundër dhe 4 abstenime.
o Akt normativ nr. 17, datë 8.4.2021 “Për miratimin e marrëveshjes ndryshuese të marrëveshjes së
furnizimit të nënshkruar ndërmjet ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, ministrit të
Shtetit për Rindërtimin dhe Institutit të Shëndetit Publik dhe distributorit të autorizuar “KEYMEN
ILAÇ SANAYI VE TICARET” A.Ş”.
Miratohet me 96 vota pro, 3 kundër dhe 6 abstenime
o Akt normativ nr. 18, datë 14.4.2021 “Për disa ndryshime në ligjin nr. 137/2020 “Për buxhetin e vitit
2021” të ndryshuar””.
Miratohet me 96 vota pro, 6 kundër dhe 2 abstenime
o Akt normativ nr. 19, datë 16.4.2021 “Për miratimin e marrëveshjes së nënshkruar ndërmjet “Human
Vaccine” LLC dhe ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale të Shqipërisë, ministrit të
Shtetit për Rindërtimin të Shqipërisë dhe Institutit të Shëndetit Publik për furnizimin e Republikës
së Shqipërisë me vaksinënkundër COVIDE-19 “Sputnik V” të zhvilluar nga Instituti Kombëtar i
Kërkimit GAMALEYA për epidemiologjinë dhe mikrobiologjinë në Rusi”.
Miratohet me 97 vota pro, 3 kundër dhe 5 abstenime
o Projektligj “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 8378, datë 22.7.1998, “Kodi Rrugor i
Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar”.
Miratohet në parim me 94 vota pro, 4 kundër dhe 5 abstenime.
Miratohet në tërësi me 91vota pro, 4 kundër dhe 6 abstenime

o Dekret i Presidentit të Republikës nr. 13.017, datë 12.04.2021, “Për kthimin e ligjit nr. 46/2021,
“Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 98/2016, “Për organizimin e pushtetit gjyqësor në
Republikën e Shqipërisë”.
Me 6 vota pro, 88 kundër dhe 8 abstenime, dekreti nuk miratohet.
o Dekret i Presidentit të Republikës nr. 13.035, datë 16.04.2021 “Për kthimin e ligjit nr. 43/2021 “Për
disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 7895, datë 27.1.1995 “Kodi penal i Republikës së
Shqipërisë” të ndryshuar””.
Me 5 vota pro, 90 kundër dhe 7 abstenim, dekreti nuk miratohet.
o Dekret i Presidentit të Republikës nr. 13.036 datë 16.04.2021 “Për kthimin e ligjit nr. 47/2021 “Për
disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 95/2016 “Për organizimin dhe funksionimin e institucioneve
për të luftuar korrupsionin dhe krimin e organizuar” të ndryshuar””.
Me 6 vota pro, 91 kundër dhe 6 abstenim, dekreti nuk miratohet.
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Dekreti i Presidentit të Republikës nr. 13.037 datë 19.04.2021 “Për kthimin e ligjit nr. 48/2021 “Për
një ndryshim në ligjin nr. 25/2019 “Për organizimin funksionimin e Policisë Gjyqësore”.
Me 6 vota pro, 91 kundër dhe 6 abstenim, dekreti nuk miratohet.

o Dekret i Presidentit të Republikës nr. 13.033 datë 16.04.2021 “Për kthimin e ligjit nr. 49/2021 “Për
disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 49/2012 “Për gjykatat administrative dhe gjykimin e
mosmarrëveshjeve administrative” të ndryshuar”’
Me 5 vota pro, 90 kundër dhe 8 abstenim, dekreti nuk miratohet.
o

Dekret i Presidentit të Republikës nr. 13.034, datë 16.04.2021 “Për kthimin e ligjit nr. 42/2021 “Për
disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 97/2016 “Për organizimin dhe funksionimin e Prokurorisë
në Republikën e Shqipërisë”.
Me 7 vota pro, 90 kundër dhe 7 abstenim, dekreti nuk miratohet.

o Dekret i Presidentit të Republikës nr. 13.031, datë 15.04.2021 “Për kthimin e ligjit nr. 41/2021 “Për
disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 7905, datë 21.03.1995 “Kodi i Procedurës Penale i
Republikës së Shqipërisë” të ndryshuar”’.
Me 6 vota pro, 91 kundër dhe 7 abstenim, dekreti nuk miratohet.
o Dekret i Presidentit të Republikës nr. 13.032, datë 15.04.2021 “Për kthimin e ligjit nr. 44/2021 “Për
disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 8116 datë 29.03.1996 “Kodi i Procedurës Civile i Republikës
së Shqipërisë”.
Me 6 vota pro, 92 kundër dhe 6 abstenim, dekreti nuk miratohet.
o Dekret i Presidentit të Republikës nr. 13.023, datë 14.04.2021 “Për kthimin e ligjit nr. 45/2021 “Për
disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 8577, datë 10.02.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e
Gjykatës Kushtetuese” të ndryshuar””.
Me 5 vota pro, 92 kundër dhe 6 abstenim, dekreti nuk miratohet.
o Dekret i Presidentit të Republikës nr. 13.038 datë 19.04.2021 “Për kthimin e ligjit nr. 50/2021 “Për
disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në
Republikën e Shqipërisë” të ndryshuar”’.
Me 6 vota pro, 91 kundër dhe 7 abstenim, dekreti nuk miratohet.
o Projektvendim “Për miratimin e raportit dhe propozimit të komisionit për Çështjet Ligjore,
Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut për ngritjen e një komisioni hetimor bazuar në
kërkesën e një grupi deputetësh për shkarkimin nga detyra të Presidentit të Republikës’.
Miratohet me 98 vota pro, 5 kundër dhe 2 abstenime
o Projektvendim “Për ngritjen e komisionit hetimor të Kuvendit “Për hetimin e shkeljeve të rënda
kushtetuese nga Presidenti i Republikës së Shqipërisë”
7
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Miratohet me 97 vota pro, 6 kundër dhe 1 abstenime
o Projektvendim “Për zgjedhjen e znj. Milena Selimi anëtare të Këshillit Drejtues të Radio
Televizionit Shqiptar”.
Miratohet me 92 vota pro, 1 kundër dhe 7 abstenime.

o Projektvendim “Për zgjedhjen e z. Thanas Goga anëtarë të Këshillit Drejtues të Radio Televizionit
Shqiptar”.
Miratohet me 92 vota pro, 1 kundër dhe 8 abstenime.
o Projektvendim “Për zgjedhjen e z. Gëzim Podgorica anëtarë të Këshillit Drejtues të Radio
Televizionit Shqiptar”.
Miratohet me 96 vota pro, 1 kundër dhe 4 abstenime.
o Projektvendim “Për zgjedhjen e z. Engjëll Ndocaj anëtarë të Këshillit Drejtues të Radio Televizionit
Shqiptar”.
Miratohet me 96 vota pro, 2 kundër dhe 4 abstenime.
Zëvendëskryetarja e Kuvendit deklaron të mbyllur seancën plenare.
(Seanca mbyllet në orën 13.40 )
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Seancë plenare, datë 7 maj 2021, ora 10:00

1

Akt normativ nr. 14, datë 7.4.2021 “Për disa ndryshime dhe shtesa në aktin normativ nr. 9, datë 22.3.2021, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e
tekstit të marrëveshjes, ndërmjet ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, ministrit të Shtetit për Rindërtimin dhe Institutit të Shëndetit Publik
dhe distributorit të autorizuar “KEYMEN ILAÇ SANAYI VE TICARET”, A.S, për furnizimin e Republikës së Shqipërisë me vaksinën e inaktivizuar
kundër COVID-19 (VERO CELL) CORONAVAC, të krijuar nga SINOVAC LIFE SCIENCE CO, LTD dhe të prodhuar në Republikën Popullore të
Kinës”.
Akt normativ nr. 15, datë 07.04.2021 “Për një ndryshim në aktin normativ nr. 1, datë 10.1.2021, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e tekstit të
marrëveshjes për prodhimin dhe furnizimin nga dhe ndërmjet PFIZER EXPORT B.V. dhe ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale të Shqipërisë,
Institutit të Shëndetit Publik dhe ministrit të Shtetit për Rindërtimin, autorizimin e procedurës për lejimin e hyrjes dhe administrimit të vaksinave
ANTICOVID-19 në Republikën e Shqipërisë, si dhe përdorimin e tyre në popullatë”, miratuar me ligjin nr. 2/2021”, të ndryshuar”.
Akt normativ nr. 16, datë 7.4.2021 ”Për miratimin e tekstit të marrëveshjes, ndërmjet “HUMAN VACCINE” LLC dhe ministrisë të Shëndetësisë dhe
Mbrojtjes Sociale të Shqipërisë, ministrit të Shtetit për Rindërtimin të Shqipërisë dhe Institutit të Shëndetit Publik, për furnizimin e Republikës së
Shqipërisë me vaksinën kundër COVID-19 “SPUTNIK V”, të zhvilluar nga Instituti Kombëtar i Kërkimit GAMALEYA për epidemiologjinë dhe
mikrobiologjinë në Rusi”.
Akt normativ nr. 17, datë 8.4.2021 “Për miratimin e marrëveshjes ndryshuese të marrëveshjes së furnizimit të nënshkruar ndërmjet ministrisë së
Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, ministrit të Shtetit për Rindërtimin dhe Institutit të Shëndetit Publik dhe distributorit të autorizuar “KEYMEN ILAÇ
SANAYI VE TICARET” A.Ş”.
Akt normativ nr. 19, datë 16.4.2021 “Për miratimin e marrëveshjes së nënshkruar ndërmjet “Human Vaccine” LLC dhe ministrisë së Shëndetësisë dhe
Mbrojtjes Sociale të Shqipërisë, ministrit të Shtetit për Rindërtimin të Shqipërisë dhe Institutit të Shëndetit Publik për furnizimin e Republikës së Shqipërisë
me vaksinën kundër COVIDE-19 “Sputnik V” të zhvilluar nga Instituti Kombëtar i Kërkimit GAMALEYA për epidemiologjinë dhe mikrobiologjinë në
Rusi”.
Nr.

Grupi Parlamentar i
Partisë Socialiste

Minutazhi i
konsumuar

1.

Ogerta Manastirliu Ministër
Klodiana Spahiu

7’

Kostaq Papa

1’

5’

Kujtim Gjuzi

1’

2.

Grupi
Parlamentar
“Demokrat”

Minutazhi i
konsumuar

2

Grupi
“Demokraci
Drejtësi”

Minutazhi i
konsumuar

Deputetë jashtë
grupeve
parlamentare

Minutazhi i
konsumuar

Projektligj “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.8378, datë 22.7.1998, “Kodi Rrugor i Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar”.

Nr.

Grupi Parlamentar i
Partisë Socialiste

1.

Vasilika Hysi

Minutazhi i
konsumuar

Grupi
Parlamentar
“Demokrat”

Minutazhi i
konsumuar

Grupi
Parlamentar
“I Pavarur”

Minutazhi i
konsumuar

Deputetë jashtë
grupeve
parlamentare

Minutazhi i
konsumuar

9’

Në emër të grupeve parlamentare

Nr.
1.

Emër/ Mbiemër
Myslim Murrizi

Grupi Parlamentar

Minutazhi i
konsumuar

“Demokrat”

14’

Pozicioni
Kryetar i grupit

Dekret i Presidentit të Republikës nr. 13.017, datë 12.04.2021, “Për kthimin e ligjit nr. 46/2021, “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 98/2016, “Për
organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë”.
Dekret i Presidentit të Republikës nr. 13.035, datë 16.04.2021 “Për kthimin e ligjit nr. 43/2021 “Për disa ndryshime në ligjin nr. 7895, datë 27.1.1995 “Kodi
penal i Republikës së Shqipërisë” të ndryshuar”.
Dekreti i Presidentit të Republikës nr. 13.036 datë 16.04.2021 “Për kthimin e ligjit nr. 47/2021 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 95/2016 “Për
organizimin dhe funksionimin e institucioneve për të luftuar korrupsionin dhe krimin e organizuar” të ndryshuar”.
Dekreti i Presidentit të Republikës nr. 13.037 datë 19.04.2021 “Për kthimin e ligjit nr. 48/2021 “Për një ndryshim në ligjin nr. 25/2019 “Për organizimin
funksionimin e Policisë Gjyqësore”.
Dekret i Presidentit të Republikës nr. 13.033 datë 16.04.2021 “Për kthimin e ligjit nr. 49/2021 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 49/2012 “Për
gjykatat administrative dhe gjykimin e mosmarrëveshjeve administrative” të ndryshuar”.
Dekreti i Presidentit të Republikës nr. 13.034, datë 16.04.2021 “Për kthimin e ligjit nr. 42/2021 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 97/2016 “Për
organizimin dhe funksionimin e Prokurorisë në Republikën e Shqipërisë”.
3

Dekret i Presidentit të Republikës nr. 13.031, datë 15.04.2021 “Për kthimin e ligjit nr. 41/2021 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 7905, datë
21.03.1995 “Kodi i Procedurës Penale i Republikës së Shqipërisë” të ndryshuar”.
Dekret i Presidentit të Republikës nr. 13.032, datë 15.04.2021 “Për kthimin e ligjit nr. 44/2021 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 8116, datë
29.03.1996 “Kodi i Procedurës Civile i Republikës së Shqipërisë”.
Dekret i Presidentit të Republikës nr. 13.023, datë 14.04.2021 “Për kthimin e ligjit nr. 45/2021 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 8577, datë
10.02.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e Gjykatës Kushtetuese” të ndryshuar”.
Dekret i Presidentit të Republikës nr. 13.038 datë 19.04.2021 “Për kthimin e ligjit nr. 50/2021 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 96/2016 “Për
statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar”.

Nr.

Grupi
Parlamentar i
Partisë
Socialiste

Minutazhi i
konsumuar

Grupi
Parlamentar
“Demokrat”

Minutazhi i
konsumuar

1.

Vasilika Hysi

9’

Halit Valteri

5’

2.

Etilda Gjonaj
- Ministër

10’

Grupi
Parlamentar
“I Pavarur”

Minutazhi i
konsumuar

Grupi
Demokraci
Drejtësi”

Minutazhi i
konsumuar

Deputetë jashtë
grupeve
parlamentare

Minutazhi i
konsumuar

Kostaq Papa

1’

Zef Shtjefni

1’

Projektvendim “Për miratimin e raportit dhe propozimit të komisionit për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut për ngritjen e
një komisioni hetimor, bazuar në kërkesën e një grupi deputetësh për shkarkimin nga detyra të Presidentit të Republikës”.
Nr.

Grupi
Parlamentar i
Partisë Socialiste

Minutazhi i
konsumuar

1.

Taulant Balla

30’

2.

Klotilda Bushka

10’

Grupi
Parlamentar “I
Pavarur”

Ralf Gjoni

Minutazhi i
konsumuar

10’

Grupi Demokraci
Drejtësi”

Selami Jenishehri

3.
4

Minutazhi i
konsumuar

10’

Deputetë jashtë
grupeve
parlamentare

Minutazhi i
konsumuar

Kostaq Papa

1’

Zef Shtjefni

1’

Lefter Maliqi

1’

4.

Fatjona Dhimitri

1’

5.

Kujtim Gjuzi

1’

6.

Adriatik Alimadhi

2’

Në emër të grupeve parlamentare

Nr.
1.

Emër/ Mbiemër
Myslim Murrizi

Grupi Parlamentar

Minutazhi i
konsumuar

“Demokrat”

15’
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