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PROCESVERBAL I PËRMBLEDHUR
Seancë plenare
E mërkurë, datë 9 qershor 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 seancën
plenare në lidhje me procesin e votimit që do të ndjekin çështjet e rendit të ditës.
(Procesi i votimit për çështjen e parë ndjek procedurën e vendosur nga Konferenca e Kryetarëve
gjatë pandemisë ndërsa procesi i votimit për shkarkimin zhvillohet sikurse parashikohet në aktet
e miratuara nga Kuvendi, konkretisht nenin 60 dhe 112 të Rregullores së Kuvendit dhe
Rregullores “Për modalitetet teknike të organizimit dhe zhvillimit të votimit me kuti” miratuar me
vendimin nr. 52, datë 13.05.2020 të Byrosë së Kuvendit. Nga një grup prej jo më pak se ¼ e të
gjithë deputetëve, bazuar në nenin 60, pika 3 të Rregullores është paraqitur kërkesa për zhvillim
të votimit me fletë votimi.)
Njëkohësisht Kryetari i Kuvendit njofton Kuvendin se me shkresën nr. prot. 1081/42 datë
31.05.2021 ka njoftuar Presidentin e Republikës për vendimin nr. 7, datë 31.05.2021 të Konferencës
së Kryetarëve lidhur me caktimin e datës së votimit në Kuvend të kërkesës së një grupi deputetësh
për shkarkimin nga detyra të Presidentit të Republikës. Presidenti i Republikës me shkresën nr.
prot. 1081/43 datë 8.6.2021 i është drejtuar Kryetarit të Kuvendit me anë të së cilës shpreh
kundërshtimin e këtij procesi.
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Fillojnë çështjet e rendit të ditës:
(Projektvendimet diskutohen njëherësh)
Projektvendim “Për miratimin e raportit përfundimtar të Komisionit Hetimor të Kuvendit “Për
hetimin e shkeljeve të rënda kushtetuese nga Presidenti i Republikës së Shqipërisë” së bashku me
anekset e tij”.
Projektvendim “Për shkarkimin nga detyra të Presidentit të Republikës për shkak të shkeljeve të
rënda të Kushtetutës”.
Në mbështetje të nenit 112, pika 4 të Rregullores së Kuvendit, drejtuesi i seancës fton kryetarin e
komisionit hetimor z. Alket Hyseni për të paraqitur raportin.
(Deputeti Alket Hyseni paraqet raportin në emër të komisionit hetimor. Drejtimin e seancës
e merr Zëvendëskryetarja e Kuvendit znj. Vasilika Hysi)
Drejtuesja e seancës deklaron hapjen e diskutimeve.
(Fjala u jepet diskutuesve, sipas regjistrimit paraprak, duke harmonizuar pjesëmarrjen për çdo
grup parlamentar.)
Ndërhyrje për procedurë nga deputeti Adriatik Alimadhi.
(Drejtuesja e seancës dhe kryetari i komisionit hetimor sqarojnë deputetin lidhur me çështjen e
ngritur për procedurë.)
Ndërhyrje për procedurë nga deputeti Artur Roshi.
(Drejtuesja e seancës sqaron deputetin lidhur me çështjen e ngritur për procedurë.)
Marrin fjalën deputetët sipas radhës në vijim: Arlind Çaçani, Klotilda Bushka, Artur Roshi, Halit
Valteri.
(Drejtimin e seancës e merr Kryetari i Kuvendit z. Gramoz Ruçi)
Vijojnë diskutimet e deputetëve sipas radhës në vijim: Elena Xhina, Ralf Gjoni, Zef Shtjefni,
Kostaq Papa, Kujtim Gjuzi, Kryeministri i vendit z. Edi Rama, Halil Jakimi, Vasilika Hysi, Lefter
Maliqi, Suzana Topi, Fatjona Dhimitri, Pandeli Majko, Elda Hoti, Adriatik Alimadhi, ministrja për
Marrëdhëniet me Parlamentin znj. Elisa Spiropali.
(Drejtimin e seancës e merr Zëvendëskryetarja e Kuvendit znj. Vasilika Hysi)
Vijojnë diskutimet e deputetëve sipas radhës në vijim: Besnik Troplini, Selami Jenishehri, Erion
Piciri.
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.
Në emër të Grupit Parlamentar të Partisë Socialiste shprehet deputeti Taulant Balla.
(Drejtimin e seancës e merr Kryetari i Kuvendit z. Gramoz Ruçi)
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Kryetari i Kuvendit z. Gramoz Ruçi deklaron përfundimin e diskutimit të projektvendimeve.
Sekretariati për Procedurat, Votimet dhe Etikën i dorëzon Kryetarit të Kuvendit rezultatin e votimit
për çështjen e parë në rendin e ditës.
Kryetari i Kuvendit shpall rezultatin si vijon:
o Projektvendim “Për miratimin e raportit përfundimtar të Komisionit Hetimor të Kuvendit “Për
hetimin e shkeljeve të rënda kushtetuese nga Presidenti i Republikës së Shqipërisë” së bashku
me anekset e tij”.
Miratohet me 104 vota pro, 7 kundër dhe 2 abstenime.
Kryetari i Kuvendit fton Sekretariatin për Procedurat, Votimet dhe Etikën të drejtojë procesin e
votimit për projektvendimin “Për shkarkimin nga detyra të Presidentit të Republikës për shkak të
shkeljeve të rënda të Kushtetutës”.
(Sekretariati për Procedurat, Votimet dhe Etikën zë vend në panelin përkatës dhe informon
deputetët mbi procedurën që do të ndiqet. Sekretariati asistuar edhe nga shërbimet e Kuvendit
ka marrë të gjitha masat e nevojshme për krijimin e dhomave të fshehta të votimit në ambjentet
e sallës, kutisë së votimit, miratimin dhe përgatitjen e fletëve të votimit.)
Fillon procesi i votimit.
Sekretari i Sekretariatit thërret deputetët sipas rendit alfabetik të mbiemrit referuar listës së
deputetëve. Deputetët, me të dëgjuar emrin, paraqiten para Sekretariatit, nënshkruajnë në listën
përkatëse, marrin fletën e votimit dhe votojnë në dhomat e fshehta një nga alternativat që janë në
fletën e votimit. Pas hedhjes së fletës së votimit në kuti, deputetët zënë vend dhe presin derisa
mbaron procesi i votimit. Sekretari Sekretariatit dhe 4 anëtarët e Sekretariatit votojnë në fund.
(Procesi i votimit deklarohet i mbyllur.)
Fillon procesi i numërimit dhe vlerësimit të fletëve të votimit.
Sekretari Sekretariatit hap kutinë e votimit, nxjerr një nga një fletët e votimit, drejton çdo fletë nga
kamerat duke lexuar me zë të lartë alternativën e zgjedhur në fletën e votimit dhe ia tregon anëtarëve
të Sekretariatit. Në përfundim të procesit të numërimit dhe vlerësimit të votave, Sekretariati llogarit
në mënyrë përfundimtare numrin e fletëve të votimit të hedhura në kuti, numrin e votave të
vlefshme, numrin e votave të pavlefshme, si dhe rezultatin e votimit. Rezultojnë pjesëmarrës në
procesin e votimit gjithsej 114 deputetë. 104 deputetë kanë votuar pro, 7 deputetë kanë votuar
kundër dhe 3 deputetë kanë abstenuar. Nuk rezultojnë vota të pavlefshme. Sekretariati për
Procedurat, Votimet dhe Etikën konkludon se në bazë të nenit 90, pika 2 të Kushtetutës së
Republikës, si dhe nenit 112, pika 4 të Rregullores së Kuvendit z. ILIR META, President i
Republikës, shkarkohet nga detyra.
(Drejtimin e seancës e merr Zëvendëskryetarja e Kuvendit znj. Vasilika Hysi)
Zëvendëskryetarja e Kuvendit informon deputetët për vendimin e Konferencës së Kryetarëve për
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miratimin me mirëkuptim të kalendarit të punimeve të Kuvendit për përiudhën 14 qershor – 2
korrik.
Zëvendëskryetarja e Kuvendit deklaron të mbyllur seancën plenare.
(Seanca mbyllet në orën 15.15)

Shërbimi Legjislativ
Shërbimi i Seancës Plenare

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

Seancë plenare, datë 9 qershor 2021, ora 10:00

1

Projektvendim “Për miratimin e raportit të Komisionit Hetimor të Kuvendit “Për hetimin e shkeljeve të rënda kushtetuese nga Presidenti i Republikës së
Shqipërisë”, së bashku me anekset e tij”.
Projektvendim “Për shkarkimin nga detyra të Presidentit të Republikës për shkak të shkeljeve të rënda të Kushtetutës”.

Nr.

Grupi
Parlamentar i
Partisë
Socialiste

Minutazhi
i
konsumuar

Grupi
Parlamentar
“Demokrat”

Minutazhi
i
konsumuar

Grupi
Parlamentar
“Demokraci
Drejtësi”

Minutazhi
i konsumuar

1.

Alket Hyseni
(Paraqet
raportin)
Klotilda
Bushka
(Ferhati)
Edi Rama Kryeministër
Vasilika Hysi

65’

Arlind
Çarçani

5’

Edmond
Stojku

12’

10’

Artur Roshi

5’

Selami
Jenishehri

6’

2’

Halit Valteri

7’

Pandeli Majko
- Ministwr
Elisa Spiropali
- Ministër

3’

Grupi
Parlamentar
“I pavarur”

Minutazhi
i
konsumuar

Minutazhi
i konsumuar

Zef Shtjefni

4’

Kostaq Papa

3’

7’

Elena Xhina

4’

Halil Jakimi

6’

Kujtim Gjuzi

5’

Besnik
Troplini

2’

Lefter Maliqi

2’
2’

6.

Fatjona
Dhimitri
Suzana Topi

7.

Elda Hoti

2’

8.

Adriatik
Alimadhi
Erion Piciri

4’

2.

3.
4.
5.

7’

9.

2

Ralf Gjoni

3’

Deputetë
jashtë
grupeve
parlamentare

2’

3’

Në emër të grupeve parlamentare

Nr.

Emër/ Mbiemër

1.

Myslim Murrizi

2.

Taulant Balla

Grupi Parlamentar

Minutazhi i
konsumuar

Pozicioni

“Demokrat”

17’

Kryetar i grupit

PS

14’

Kryetar i grupit

3

