Kuvendi i Shqipërisë

Legjislatura IX

151 Seancë plenare

Sesioni VIII

PROCESVERBAL I PËRMBLEDHUR
Seancë plenare
E hënë, datë 14 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
projektaktet e depozituara në Kuvend.
Në vijim miratohet procesverbali i seancës së kaluar datë 03.06.2021.
Ndërhyrje për procedurë nga deputeti: Kujtim Gjuzi.
(Drejtuesi i seancës sqaron deputetin lidhur me çështjet e ngritura për procedurë.)
Fillon çështja e parë e rendit të ditës: Raport i Prokurorit të Përgjithshëm për gjendjen e
kriminalitetit për vitin 2020.
Në mbështetje të nenit 103, pika 7 të Rregullores së Kuvendit, Prokurori i Përgjithshëm z.
Olsion Çela paraqet raportin.
Vijohet me fazën e pyetje - përgjigje.
Deputetët: Zef Shtjefni, Myslim Murizi, Ralf Gjoni, Adriatik Alimadhi paraqesin pyetjet e tyre:
(Përgjigjet Prokurori i Përgjithshëm z. Olsion Çela).
Në vijim, në mbështetje të nenit 103, pika 8 të Rregullores së Kuvendit vijohet me debatin për
raportin.
Merr fjalën deputeti Arlind Çaçani.
Drejtuesi i seancës z. Gramoz Ruçi deklaron mbylljen e raportimit.
Fillon çështja tjetër e rendit të ditës: Raporti i Prokurorisë së Posaçme kundër Korrupsionit
dhe Krimit të Organizuar për gjendjen e kriminalitetit për vitin 2020.
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Në mbështetje të nenit 103, pika 7 të Rregullores së Kuvendit, drejtuesi i Prokurorisë së
Posaçme z. Arben Kraja paraqet raportin.
Vijohet me fazën e pyetje - përgjigje.
Deputetët: Ralf Gjoni, Myslim Murrizi, Adriatik Alimadhi paraqesin pyetjet e tyre:
(Përgjigjet drejtuesi i Prokurorisë së Posaçme z. Arben Kraja).
Në vijim, në mbështetje të nenit 103, pika 8 të Rregullores së Kuvendit vijohet me debatin për
raportin.
Marrin fjalën deputetët sipas radhës në vijim: Kostaq Papa, Fatjona Dhimitri, Taulant Balla.
Drejtuesi i seancës z. Gramoz Ruçi deklaron mbylljen e raportimit.
Fillon çështja tjetër e rendit të ditës: Raporti i veprimtarisë vjetore të Këshillit të Lartë të
Prokurorisë për vitin 2020.
Në mbështetje të nenit 103, pika 7 të Rregullores së Kuvendit, kryetari i Këshillit të Lartë të
Prokurorisë z. Gent Brahimi paraqet raportin.
(Drejtimin e seancës e merr Zëvendëskryetarja e Kuvendit, znj. Vasilika Hysi)
(Nuk janë depozituar pyetje dhe nuk është kërkuar debat nga grupet parlamentare)
Drejtuesja e seancës znj. Vasilika Hysi deklaron mbylljen e raportimit.
Fillon çështja tjetër e rendit të ditës: Raport i veprimtarisë vjetore të Këshillit të Lartë Gjyqësor
për vitin 2020.
Në mbështetje të nenit 103, pika 7 të Rregullores së Kuvendit, kryetarja e Këshillit të Lartë të
Gjyqësorit znj. Naureda Llagami paraqet raportin.
Vijohet me fazën e pyetje - përgjigje.
Deputetët Myslim Murrizi, Selami Jenishehri, Krenar Rryçi, Adriatik Alimadhi paraqesin
pyetjet e tyre:
(Përgjigjet kryetarja e Këshillit të Lartë Gjyqësor znj. Naureda Llagami).
Në vijim, në mbështetje të nenit 103, pika 8 të Rregullores së Kuvendit vijohet me debatin për
raportin.
Marrin fjalën deputetët sipas radhës në vijim: Myslim Murrizi, Ulsi Manja.
Drejtuesja e seancës znj. Vasilika Hysi deklaron mbylljen e raportimit.
Fillojnë çështjet e tjera të rendit të ditës:
(Aktet normative për pandeminë diskutohen njëherësh)
Akt 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"
Akt normativ nr. 22, date 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
ILAÇ SANAYI VE TICARET'' A.S.".
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Akt normativ nr. 23, date 26.05.2021 "Per disa ndryshime ne aktin normativ nr. 3, date
15.03.2020, te Keshillit te Ministrave "Per marrjen e masave te veçanta administrative
gjate kohezgjatjes se periudhes se infeksionit te shkaktuar nga COVID-19", te ndryshuar".
Ministria për Shëndetësinë dhe Mbrojtjen Sociale znj. Ogerta Manastirliu (ministri
kundërfirmues) prezanton aktet normative.
Vijohet me fazën e pyetje - përgjigje.
Deputeti: Myslim Murrizi paraqet pyetjen e tij
(Përgjigjet ministria për Shëndetësinë dhe Mbrojtjen Sociale znj. Ogerta Manastirliu)
Në mbështetje të nenit 74 të Rregullores së Kuvendit, drejtuesja e seancës deklaron të hapur
diskutimin të akteve normative.
(Fjala u jepet diskutuesve, sipas regjistrimit paraprak, duke harmonizuar pjesëmarrjen për
çdo grup parlamentar.)
Marrin fjalën deputetët sipas radhës në vijim: Enver Roshi, Klodiana Spahiu, Kostaq Papa,
Kujtim Gjuzi, Zef Shtjefni
Zëvendëskryetarja e Kuvendit znj. Vasilika Hysi deklaron përfundimin e diskutimit të akteve
normative.
Fillon çështja tjetër e rendit të ditës: Projektligji "Për ratifikimin e marrëveshjes, ndërmjet
Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Konfederatës Zvicerane për projektin
"Aftësi për punë" faza 2, 2019-2023"
Ministrja e Financës dhe Ekonomisë, znj. Anila Denaj (ministri kundërfirmues) prezanton
projektligjin
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.)
Marrin fjalën deputetët sipas radhës në vijim: Nimet Musaj, Senida Mesi, Klodiana Spahiu,
Zef Shtjefni, Vasil Steriovski
Zëvendëskryetarja e Kuvendit znj. Vasilika Hysi deklaron përfundimin diskutimit në parim të
projektligjit.
Fillon çështja tjetër e rendit të ditës: Projektvendim "Për miratimin e P1anit Strategjik të
Kuvendit të Shqiperisë 2020-2025'.
(Për këtë projektvendim nuk ka të regjistruar për diskutim)
Zëvendëskryetarja e Kuvendit znj. Vasilika Hysi deklaron përfundimin diskutimit të
projektvendimit.
Fillon çështja tjetër e rendit të ditës: Projektvendim "Për shqyrtimin me procedurë të
përshpejtuar të projektligjit "Për ratifikimin e marreveshjes së huas, ndërmjet Këshillit të
Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Fondit Saudit për Zhvillim, për projektin e
rehabilitimit dhe ndërtimit të objekteve në afërsi të rrugës bregdetare (VIore - Orikum)".
(Për këtë projektvendim nuk ka të regjistruar për diskutim)
(Drejtimin e seancës e merr Kryetari i Kuvendit z. Gramoz Ruçi)
Kryetari i Kuvendit z. Gramoz Ruçi deklaron të mbyllur diskutimin e projektvendimit.
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Për çështjen jashtë rendit të ditës (60’) merr fjalën deputeti Kujtim gjuzi
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 Projektrezolutë “Për vlerësimin e punës së Prokurorit të Përgjithshëm për vitin 2020”
Miratohet me 88 vota pro, 3 kundër dhe 4 abstenime.
o Projektrezolutë “Për vlerësimin e veprimtarisë të Këshillit të Lartë të Prokurorisë për vitin
2020”
Miratohet me 90 vota pro, 4 kundër dhe 1 abstenime.
o Projektrezolutë “Për vlerësimin e veprimtarisë së Këshillit të Lartë Gjyqësor për vitin 2020”
Miratohet me 87 vota pro, 4 kundër dhe 4 abstenime.
o Akt normativ nr. 21, datë 19.5.2021 "Për miratimin e tekstit të marreveshje 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"
Miratohet me 86 vota pro, 4 kundër dhe 5 abstenime.
o Akt normativ nr. 22, date 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
ILAÇ SANAYI VE TICARET'' A.S.".
Miratohet me 86 vota pro, 4 kundër dhe 5 abstenime.
o Akt 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".
Miratohet me 87 vota pro, 5 kundër dhe 3 abstenime.
o Projektligji "Për ratifikimin e marrëveshjes, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës
së Shqipërisë dhe Konfederatës Zvicerane për projektin "Aftësi pr punë" faza 2, 2019-2023"
Miratohet në parim me 92vota pro, 3 kundër dhe 0 abstenim.
Miratohet në tërësi me 92 vota pro, 3 kundër dhe 0 abstenim.
o Projektvendim "Për miratimin e P1anit Strategjik të Kuvendit të Shqipërisë 2020-2025'
Miratohet me 87 vota pro, 4 kundër dhe 4 abstenime.
o Projektvendim "Për shqyrtimin me procedurë të përshpejtuar të projektligjit "Për
ratifikimin e marrëveshjes së huas, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së
Shqipërisë dhe Fondit Saudit për Zhvillim, për projektin e rehabilitimit dhe ndërtimit të
objekteve në afërsi të rrugës bregdetare (VIorë - Orikum)".
Miratohet me 86 vota pro, 7 kundër dhe 2 abstenime.
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Kryetari i Kuvendit deklaron të mbyllur seancën plenare.

(Seanca mbyllet në orën 14.30 )
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Shërbimi Legjislativ
Shërbimi i Seancës Plenare

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

Seancë plenare, datë 14 qershor 2021, ora 10:00

1

Raport i Prokurorit të Përgjithshëm për gjendjen e kriminalitetit për vitin 2020
Nr.

Grupi
Parlamentar i
Partisë
Socialiste

Minutazhi i
konsumuar

1.

Grupi
Parlamentar
“Demokrat”

Arlind Çaçani

Minutazhi i
konsumuar

eGrupi
Parlamentar “I
pavarur”

Minutazhi i
konsumuar

Deputetë jashtë grupeve
parlamentare

Minutazhi i
konsumuar

2’

Raport i Prokurorisë së Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar për gjendjen e kriminalitetit për vitin 2020

Nr.

Grupi
Parlamentar i
Partisë
Socialiste

1.

Taulant Balla

Minutazhi i
konsumuar

Grupi Parlamentar
“Demokrat”

Minutazhi i
konsumuar

Grupi
Parlamentar “I
pavarur”

Minutazhi i
eiekonsumuar

10’

2.

Deputetë jashtë
grupeve
parlamentare

Minutazhi i
konsumuar

Kostaq Papa

1’

Fatjona Dhimitri

1’

Raport i veprimtarisë së Këshillit të Lartë Gjyqësor për vitin 2020

Nr.

1.

Grupi
Parlamentar i
Partisë
Socialiste

Minutazhi i
konsumuar

Grupi Parlamentar
“Demokrat”

Myslim Murrizi

Minutazhi i
konsumuar

Grupi Parlamentar
“I pavarur”

25’

2

Minutazhi i
konsumuar

Deputetë jashtë
grupeve
parlamentare

Minutazhi i
konsumuar

Në emër të grupeve parlamentare

Nr.
1.

Emër/ Mbiemër

Grupi Parlamentar

Ulsi Manja

Minutazhi i
konsumuar

PS

Pozicioni

24’

Anëtar i grupit

Akt 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”
Akt 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 ILAÇ SANAYI VE TICARET” A.Ş."
Akt 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”
Nr.

Grupi Parlamentar
i Partisë Socialiste

1.

Ogerta Manastirliu
- Ministër
Klodiana Spahiu

2.

Minutazhi i
konsumuar

6’

Grupi
Parlamentar
“Demokrat”

Minutazhi i
konsumuar

Grupi
Parlamentar
“I pavarur”

Enver Roshi

8’

3.

3

Minutazhi i
konsumuar

7’

Deputetë jashtë grupeve
parlamentare

Minutazhi i
konsumuar

Kostaq Papa

1’

Kujtim Gjuzi

1’

Zef Shtjefni

1’

Projektligji “Për ratifikimin e marrëveshjes, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Konfederatës Zviceriane për projektin “Aftësi
për punë” faza 2, 2019-2023”

Nr.

Grupi
Parlamentar i
Partisë Socialiste

Minutazhi i
konsumuar

1.

6’

2.

Anila Denaj Ministër
Senida Mesi

3.

Klodiana Spahiu

4’

Grupi
Parlamentar
“Demokraci
Drejtësi”

Minutazhi i
konsumuar

Grupi
Parlamentar “I
pavarur”

Minutazhi i
konsumuar

Nimet Musaj

6’

8’

Deputetë jashtë
grupeve
parlamentare

Minutazhi i
konsumuar

Zef Shtjefni

1’

Vasil Sterjovski

1’

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

4

Minutazhi i konsumuar

1’

