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URDHER
Nr. 9, date 5.10.2021
PER MBLEDHJEN E KUVENDIT NE SEANCE PLENARE, DATE 7.10.2021, ORA 10.00

Ne mbeshtetje te nenit 7, pika 6, nenit 27/1, pika 1 te Rregullores se Kuvendit, bazuar ne kalendarin tre
javor te punimeve te Kuvendit per periudhen 27 shtator- 15 tetor 2021,

URDHEROJ:
I. Mbledhjen e Kuvendit ne seancen plenare te dates 7.10.2021 , ora 10:00.
II. Rendi i dites i seances plenare eshte si me poshte:
1. Miratimi i procesverbalit te seances plenare te dates 16.9.2021 dhe 23.9.2021.
2. Njoftime.
3. Akt Normativ nr. 29, date 13.9.2021 "Per miratimin e tekstit te disa ndryshimeve ne marreveshjen per
prodhimin dhe fumizimin nga dhe ndermjet PFIZER EXPORT B.V. dhe ministrise se Shendetesise
dhe Mbrojtjes Sociale te Shqiperise, ministrit te shtetit per Rindertimin dhe Institutit te Shendetit
Publik, miratuar me aktin normativ nr. 3 date 18.1.2021 " .
III. Ngarkohet Sekretari i Pergjithshem per marrjen e masave mbrojtese te nevojshme per parandalimin e
perhapjes se infeksionit te shkaktuar nga COVID-19 ne seance plenare.
IV.Ngarkohen Sherbimet e Kuvendit per publikimin e rendit te dites te seances plenare, njoftimin e
anetareve te Kuvendit me ane te mjeteve te komunikimit elektronik si dhe pergatitjen e
dokumentacionit parlamentar qe do te shqyrtohet.
V. Ky urdher hyn ne fuqi menjehere.

Legjislatura X
Sesioni I

Seancë plenare PUBLIKE
E enjte, 7 tetor 2021, ora 10.00

Rendi i ditës
Në mbështetje të Urdhrit nr.9, datë 5.10.2021 të Kryetares së Kuvendit, znj. Lindita Nikolla, rendi i ditës
është si më poshtë vijon:
1. Miratimi i procesverbalit të seancës plenare datë 16.09.2021 dhe 23.09.2021.
(Neni 44, pika 2 e Rregullores)
2. Njoftime.
(Neni 44, pika 3 e Rregullores)
3. Akt Normativ nr. 29, datë 13.9.2021 “Për miratimin e tekstit të disa ndryshimeve në marrëveshjen
për prodhimin dhe furnizimin nga dhe ndërmjet PFIZER EXPORT B.V. dhe ministrisë së
Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale të Shqipërisë, ministrit të shtetit për Rindërtimin dhe Institutit
të Shëndetit Publik, miratuar me aktin normativ nr. 3 datë 18.1.2021”. (Neni 78 dhe 101 i
Kushtetutës dhe nenet 55 dhe 73-77 të Rregullores, shumicë e thjeshtë votash për miratim)
Pyetje
Shprehet nismëtari
Shprehet komisioni përgjegjës për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e
Njeriut
Dhënie mendimi komisioni për Ekonominë dhe Financat
Dhënie mendimi komisioni për Punën, Çështjet Sociale dhe Shëndetësinë
Diskutime
(Shprehen grupet parlamentare)
Koha e votimit
4. Diskutime për çështje jashtë rendit të ditës (60’).
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