Kuvendi i Shqipërisë

Legjislatura IX

150ˆ Seancë plenare

Sesioni VIII

PROCESVERBAL I PËRMBLEDHUR
Seancë plenare
E enjte, datë 3 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, njëkohësisht edhe vendimin e Konferencës së Kryetarëve për mbledhjen e
Kuvendit në seancë plenare datë 9 qershor 2021, ora 10.00 për të shqyrtuar raportin përfundimtar të
komisionit “Për hetimin e shkeljeve të rënda kushtetuese nga Presidenti i Republikës së Shqipërisë”
ngritur me vendimin nr. 45/2021 të Kuvendit. Koha e diskutimeve është 180 minuta dhe ndahet me
mirëkuptim midis grupeve parlamentare në Kuvend.
Në vijim miratohet procesverbali i seancës së kaluar datë 27.05.2021.
Ndërhyrje për procedurë nga deputeti Ralf Gjoni.
(Drejtuesi i seancës sqaron deputetin lidhur me çështjen e ngritur për procedurë.)
Fillon çështja e parë e rendit të ditës: Raport i veprimtarisë vjetore të Inspektorit të Lartë të Drejtësisë për
vitin 2020.
Në mbështetje të nenit 103, pika 7 të Rregullores së Kuvendit, Inspektori i Lartë i Drejtësisë z. Artur
Metani paraqet raportin.
Vijohet me fazën e pyetje - përgjigjeve.
Deputeti Kujtim Gjuzi dhe Ralf Gjoni paraqesin pyetje.
(Përgjigjet Inspektori i Lartë i Drejtësisë z. Artur Metani).
Ndërhyrje për procedurë nga deputeti Artur Roshi.
(Drejtuesi i seancës sqaron deputetin lidhur me çështjen e ngritur për procedurë.)
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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: Ralf Gjoni, Kostaq Papa, Fatjona Dhimitri, Artur Roshi.
Drejtuesi i seancës z. Gramoz Ruçi deklaron mbylljen e raportimit.
Fillon çështja tjetër e rendit të ditës: Raport i veprimtarisë vjetore të Komisionerit për Mbrojtjen nga
Diskriminimi për vitin 2020.
Në mbështetje të nenit 103, pika 7 të Rregullores së Kuvendit, komisioneri për Mbrojtjen nga
Diskriminimi z. Robert Gajda paraqet raportin.
(Drejtimin e seancës e merr Zëvendëskryetarja e Kuvendit znj. Vasilika Hysi)
Vijohet me fazën e pyetje - përgjigjeve.
Deputeti Kostaq Papa paraqet pyetjet e tij.
(Përgjigjet Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi z. Robert Gajda).
(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 Komisionerit për të Drejtën e
Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale për vitin 2020.
Në mbështetje të nenit 103, pika 7 të Rregullores së Kuvendit, komisioneri për të Drejtën e Informimit
dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale z. Besnik Dervishi paraqet raportin.
Vijohet me fazën e pyetje - përgjigjeve.
Deputeti Kujtim Gjuzi paraqet pyetjet e tij:
(Përgjigjet Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale
z. Besnik Dervishi).
(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 Komisionit të Prokurimit Publik për
vitin 2020.
Në mbështetje të nenit 103, pika 7 të Rregullores së Kuvendit, kryetari i Komisionit të Prokurimit Publik
z. Jonaid Myzyri paraqet raportin.
Vijohet me fazën e pyetje - përgjigjeve.
Deputeti Kujtim Gjuzi paraqet pyetjet e tij:
(Përgjigjet kryetari i Komisionit të Prokurimit Publik z. Jonaid Myzyri).
(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 Komisionerit për Mbikëqyrjen e
Shërbimit Civil për vitin 2020.
Në mbështetje të nenit 103, pika 7 të Rregullores së Kuvendit, Komisioneri për Mbikëqyrjen e Shërbimit
Civil znj. Pranvera Strakosha paraqet raportin.
(Nuk janë depozituar pyetje nga deputetët)
(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 Autoritetit për Informimin mbi
Dokumentet e ish Sigurimit të Shtetit për vitin 2020.
Në mbështetje të nenit 103, pika 7 të Rregullores së Kuvendit, kryetari i Autoritetit znj. Gentiana Sula
paraqet raportin.
2

Kuvendi i Shqipërisë

Legjislatura IX

150ˆ Seancë plenare

Sesioni VIII

Vijohet me fazën e pyetje - përgjigjeve.
Deputetët Kujtim Gjuzi, Myslim Murrizi, Ralf Gjoni, Halit Valteri, Adriatik Alimadhi, paraqesin pyetjet
e tyre.
(Përgjigjet kryetarja e Autoritetit znj. Gentiana Sula).
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, Taulant Balla, Kostaq Papa.
Drejtuesja e seancës znj. Vasilika Hysi deklaron mbylljen e raportimit.
Fillojnë çështjet e tjera të rendit të ditës:
Projektligji “Për hedhjen në treg dhe mbikëqyrjen e artikujve piroteknikë”.
Projektligji “Për hedhjen në treg dhe mbikëqyrjen e lëndëve plasëse për përdorim civil”.
(Projektligjet e mësipërme diskutohen njëherësh)
Ministri i Mbrojtjes, z. Niko Peleshi (ministri kundërfirmues) prezanton projektligjet.
Në mbështetje të nenit 74 të Rregullores së Kuvendit, drejtuesja e seancës deklaron të hapur diskutimin
në parim të projektligjeve.
(Fjala u jepet diskutuesve, sipas regjistrimit paraprak, duke harmonizuar pjesëmarrjen për çdo grup
parlamentar.)
Marrin fjalën deputetët sipas radhës në vijim: Antoneta Dhima, Nimet Musaj, Selami Jenishehri.
(Drejtuesja e seancës znj. Vasilika Hysi i tërheq vëmendjen deputetit Selami Jenishehri, për diskutim
jashtë thelbit të çështjes.)
Ndërhyrje për procedurë nga deputeti Kujtim Gjuzi.
(Drejtuesja e seancës sqaron deputetin lidhur me çështjen e ngritur për procedurë.)
Vazhdojnë diskutimet e deputetëve sipas radhës në vijim: Artemis Dralo, Kujtim Gjuzi, Zef Shtjefni.
Zëvendëskryetarja e Kuvendit znj. Vasilika Hysi deklaron përfundimin diskutimit në parim të
projektligjeve.
Për çështjen jashtë rendit të ditës (60’) marrin fjalën deputetët Kujtim Gjuzi dhe Ligoraq Karamelo.
Sekretariati për Procedurat, Votimet dhe Etikën i dorëzon Zëvendëskryetares së Kuvendit rezultatet e
votimit për çështjet në rendin e ditës.
Zëvendëskryetarja e Kuvendit shpall rezultatet si vijon:
o Projektrezolutë “Për vlerësimin e punës së Zyrës së Inspektorit të Lartë të Drejtësisë për vitin 2020”
Miratohet me 93 vota pro, 4 kundër dhe 3 abstenime
o Projektrezolutë “Për vlerësimin e veprimtarisë së Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi për
vitin 2020”
Miratohet me 91 vota pro, 3 kundër dhe 6 abstenime.
o Projektrezolutë “Për vlerësimin e veprimtarisë së Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe
Mbrojtjen e të Dhënave Personale për vitin 2020”
Miratohet me 90 vota pro, 6 kundër dhe 4 abstenime.
o Projektrezolutë “Për vlerësimin e veprimtarisë së Komisionit të Prokurimit Publik për vitin 2020”
Miratohet me 89 vota pro, 7 kundër dhe 3 abstenime
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o Projektrezolutë “Për vlerësimin e veprimtarisë së Komisionerit për Mbikëqyrjen e Shërbimit Civil për
vitin 2020”
Miratohet me 90 vota pro, 5 kundër dhe 5 abstenime
o Projektrezolutë “Për vlerësimin e veprimtarisë së Autoritetit për Informimin mbi Dokumentet e ish
Sigurimit të Shtetit për vitin 2020”
Miratohet me 86 vota pro, 6 kundër dhe 8 abstenime
o Projektligji “Për hedhjen në treg dhe mbikëqyrjen e artikujve piroteknikë”.
Miratohet në parim me 90 vota pro, 6 kundër dhe 4 abstenim.
Miratohet në tërësi me 90 vota pro, 6 kundër dhe 4 abstenim.
o Projektligji “Për hedhjen në treg dhe mbikëqyrjen e lëndëve plasëse për përdorim civil”.
Miratohet në parim me 89 vota pro, 6 kundër dhe 5 abstenim.
Miratohet në tërësi me 89vota pro, 6 kundër dhe 5 abstenim.
Zëvendëskryetarja e Kuvendit deklaron të mbyllur seancën plenare.
(Seanca mbyllet në orën 14.05 )
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