Kuvendi i Shqipërisë

Legjislatura IX

149 Seancë plenare

Sesioni VIII

PROCESVERBAL I PËRMBLEDHUR
Seancë plenare
E enjte, datë 27 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 dhe njëkohësisht informon deputetët për depozitimin në Kuvend të vendimeve të Komisionit Qendror
të Zgjedhjeve lidhur me plotësimin e vakancave të krijuara në Kuvend pas dorëheqjes së deputetit Tom

Doshi dhe ndërprerjes së mandatit të deputetit të ndjerë Bashkim Fino. Në vijim bën me dije shqyrtimin
e vendimeve nga organi parlamentar përgjegjës Këshilli për Rregulloren, Mandatet dhe Imunitetin.
Deputetja Klotilda Bushka parashtron raportin e Këshillit për Rregulloren, Mandatet dhe Imunitetin.
Kryetari i Kuvendit në bazë të nenit 4 pika 1 të Rregullores së Kuvendit, pas leximit të raportit, fton
deputetet e reja të bëjnë betimin si kusht për të ushtruar mandatin e deputetit.
(Kryetari i Kuvendit lexon tekstin e betimit. Deputetet e reja znj. Jetmira Rraboshta dhe znj.
Gentiana Cakrani ngrihen në këmbë dhe deklarojnë “Betohem!)
Ndërhyrje për procedurë nga deputeti Kujtim Gjuzi.
(Drejtuesi i seancës sqaron deputetin lidhur me çështjen e ngritur për procedurë.)
Miratohet procesverbali i seancës së kaluar datë 20.05.2021.

Fillon çështja e parë e rendit të ditës: Raporti i veprimtarisë vjetore të Bankës së Shqipërisë për vitin 2020.
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Në mbështetje të nenit 103, pika 7 të Rregullores së Kuvendit, guvernatori i Bankës së Shqipërisë z.
Gent Sejko paraqet raportin.
Vijohet me fazën e pyetje - përgjigjeve.
Deputetët Kujtim Gjuzi dhe Arlind Çaçani paraqesin pyetjet e tyre:
(Përgjigjet titullari i institucionit z. Gent Sejko).
(Nuk është kërkuar debat nga grupet parlamentare)
Drejtuesi i seancës z. Gramoz Ruçi deklaron mbylljen e raportimit.
Fillon çështja tjetër e rendit të ditës: Raporti i veprimtarisë vjetore të Institutit të Statistikave për vitin
2020.
Në mbështetje të nenit 103, pika 7 të Rregullores së Kuvendit, drejtorja e përgjithshme e Institutit të
Statistikave znj. Elsa Dhuli paraqet raportin.
Vijohet me fazën e pyetje - përgjigje.
Deputeti Kujtim Gjuzi paraqet pyetjet e tij:
(Përgjigjet titullarja e institucionit znj. Elsa Dhuli).
(Drejtimin e seancës e merr Zëvendëskryetarja e Kuvendit znj. Vasilika Hysi)
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: Ministrja për Marrëdhëniet me Parlamentit Elisa
Spiropali, Ralf Gjoni.
Drejtuesja e seancës znj. Vasilika Hysi deklaron mbylljen e raportimit.
Fillon çështja tjetër e rendit të ditës: Raporti i veprimtarisë vjetore të Autoritetit të Mbikëqyrjes
Financiare për vitin 2020.
Në mbështetje të nenit 103, pika 7 të Rregullores së Kuvendit, drejtori i përgjithshëm ekzekutiv i
Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare z. Ervin Mete paraqet raportin.
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, Kostaq Papa.
Drejtuesja e seancës znj. Vasilika Hysi deklaron mbylljen e raportimit.
Fillon çështja tjetër e rendit të ditës: Akt normativ me fuqinë e ligjit nr. 20, datë 5.5.2021 “Për një
shtesë në ligjin nr. 8438, datë 28.12.1998 “Për tatimin mbi të ardhurat” të ndryshuar””.
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.)
Ndërhyrje për procedurë nga deputeti: Erion Piciri
(Drejtuesja e seancës sqaron deputetin lidhur me çështjen e ngritur për procedurë.)
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Marrin fjalën deputetët sipas radhës në vijim: Ervin Bushati, Selami Jenishehri.
Ndërhyrje për replikë nga deputeti Kujtim Gjuzi
Vazhdojnë diskutimet e deputetëve sipas radhës në vijim: Kujtim Gjuzi, Zef Shtjefni, Erion Piciri.
Zëvendëskryetarja e Kuvendit znj. Vasilika Hysi deklaron përfundimin diskutimit të aktit normativ.
Fillon çështja tjetër e rendit të ditës: Projektligj “Për një ndryshim në ligjin nr. 10.081, datë 23.02.2009

“Për liçencat, autorizimet dhe lejet në Republikën e Shqipërisë” të ndryshuar”’.
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: Zef Shtjefni, Kostaq Papa.
(Drejtimin e seancës e merr Kryetari i Kuvendit z. Gramoz Ruçi)
Në emër të grupit parlamentar të partisë Socialiste merr fjalën deputeti Taulant Balla.
Kryetari i Kuvendit z. Gramoz Ruçi deklaron përfundimin e diskutimit në parim të projektligjit.

Fillon çështja tjetër e rendit të ditës: Projektvendim "Për propozimin Kuvendit të Republikës së
Shqipërisë të kandidatëve për anëtarë të Komisionit të Prokurimit Publik".
(Për këtë projektvendim nuk ka deputetë të regjistruar për diskutim)
Kryetari i Kuvendit z. Gramoz Ruçi deklaron të mbyllur diskutimin e projektvendimit.
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 veprimtarisë vjetore të Bankës së Shqipërisë për vitin 2020”.
Miratohet me 90 vota pro, 3 kundër dhe 3 abstenime
o Projektrezolutë “Për vlerësimin e veprimtarisë vjetore të Institutit të Statistikave për vitin 2020”.
Miratohet me 88 vota pro, 4 kundër dhe 4 abstenime.
o Projektrezolutë “Për vlerësimin e veprimtarisë vjetore të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare
për vitin 2020”.
Miratohet me 87 vota pro, 5 kundër dhe 4 abstenime.
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o Akt normativ me fuqinë e ligjit nr. 20, datë 5.5.2021 “Për një shtesë në ligjin nr. 8438, datë
28.12.1998 “Për tatimin mbi të ardhurat” të ndryshuar””.
Miratohet me 84 vota pro, 7 kundër dhe 5 abstenime.
o Projektligj “Për një ndryshim në ligjin nr. 10.081, datë 23.02.2009 “Për liçencat, autorizimet dhe
lejet në Republikën e Shqipërisë” të ndryshuar”.
Miratohet në parim me 86 vota pro, 8 kundër dhe 1 abstenim.
Miratohet në tërësi me 85 vota pro, 8 kundër dhe 2 abstenime.
o Projektvendim “Për emërimin e zotit Kreshnik Ternova anëtar i Komisionit të Prokurimit Publik”.
Miratohet me 84 vota pro, 5 kundër dhe 7 abstenime.

o Projektvendim “Për emërimin e zotit Fiorent Zguro anëtar i Komisionit të Prokurimit Publik”.
Miratohet me 84 vota pro, 5 kundër dhe 7 abstenime.
o Projektvendim “Për emërimin e zonjës Anila Malaj anëtare e Komisionit të Prokurimit Publik”.
Miratohet me 83 vota pro, 5 kundër dhe 8 abstenime.
Kryetari i Kuvendit deklaron të mbyllur seancën plenare.

(Seanca mbyllet në orën 12.45)
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Lista e diskutuesve
(Neni 46 - 47 - 48, Rregullore Kuvendi)

Seancë plenare, datë 27 maj 2021, ora 10:00

1

Raport i veprimtarisë së Institutit të Statistikave për vitin 2020.

Nr.

Grupi
Parlamentar i
Partisë Socialiste

Minutazhi i
konsumuar

1.

Elisa Spiropali Ministër

5’

Grupi
Parlamentar
“Demokrat”

Minutazhi i
konsumuar

Grupi
Parlamentar
“I Pavarur”

Minutazhi i
konsumuar

Grupi
Demokraci
Drejtësi”

Minutazhi i
konsumuar

Deputetë jashtë
grupeve
parlamentare

Minutazhi
i
konsumua
r

7’

Ralf Gjoni

Raport i veprimtarisë së Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare për vitin 2020.
Nr.

Grupi
Parlamentar i
Partisë Socialiste

Minutazhi i
konsumuar

1.

Grupi “Demokrat”

Myslim Murrizi

Minutazhi i
konsumuar

Grupi
Demokraci
Drejtësi”

Minutazhi i
konsumuar

15’

Deputetë jashtë
grupeve
parlamentare

Kostaq Papa

Minutazhi i
konsumuar

1’

Akt normativ me fuqinë e ligjit nr. 20, datë 5.5.2021 “Për një shtesë në ligjin nr. 8438, datë 28.12.1998 “Për tatimin mbi të ardhurat”, të ndryshuar”.

Nr.

Grupi
Parlamentar i
Partisë Socialiste

1.

Ervin Bushati

Minutazhi i
konsumuar

10’

Grupi
Parlamentar
“Demokrat”

Minutazhi i
konsumuar

Grupi Demokraci
Drejtësi”

Minutazhi i
konsumuar

Minutazhi i
konsumuar

Kujtim Gjuzi

2’

2.

Zef Shtjefni

1’

3.

Erion Piciri

1’

Selami Jenishehri

2

14’

Deputetë jashtë grupeve
parlamentare

Projektligj "Për një ndryshim në ligjin nr. 10.081, datë 23.02.2009 “Për liçensat, autorizimet dhe lejet në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar”.
Nr.

Grupi
Parlamentar i
Partisë Socialiste

1.

Taulant Balla

Minutazhi i
konsumuar

Grupi
Parlamentar
“Demokrat”

Minutazhi i
konsumuar

Grupi
Parlamentar
“I Pavarur”

Minutazhi i
konsumuar

Grupi
Demokraci
Drejtësi”

Minutazhi i
konsumuar

14’

2.

Deputetë
jashtë grupeve
parlamentare

Minutazh
ii
konsumu
ar

Zef Shtjefni

1’

Kostaq Papa

1’

Çështje jashtë rendit të ditës.

Nr.

Grupi Parlamentar i Partisë
Socialiste

Minutazhi i
konsumuar

Grupi
Parlamentar
“Demokrat”

1.

Minutazhi i
konsumuar

Deputetë jashtë
grupeve parlamentare

Kujtim Gjuzi

3

Minutazhi i
konsumuar

1’

