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URDHER
Nr. 26, date 04.06.2021

PER MBLEDHJEN E KUVENDIT NE SEANCE PLENARE, DATE 09.06.2021, ORA 10.00

Ne mbeshtetje te nenit 2711, pika 3 te Rregullores se Kuvendit, bazuar ne vendimin nr. 7, date
31.05.2021 te Konferences se Kryetareve,
URDHEROJ:
I. Mbledhjen e Kuvendit ne seancen plenare te dates 09.06.2021 , ora 10:00.

II. Rendi i dites i seances plenare eshte si me poshte:
1. Projektvendim "Per miratimin e raportit perfundimtar te Komisionit Hetimor te Kuvendit
"Per hetimin e shkeljeve te renda kushtetuese nga Presidenti i Republikes se Shqiperise" se
bashku me anekset e tij ".
2. Projektvendim "Per shkarkimin nga detyra te Presidentit te Republikes per shkak te
shkeljeve te renda te Kushtetutes".
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 IX
Sesioni VIII

Seancë plenare PUBLIKE
E mërkurë, 9 qershor 2021, ora 10.00

Rendi i ditës
Në mbështetje të Urdhrit nr. 26, datë 4.6.2021 të Kryetarit të Kuvendit, z. Gramoz Ruçi, rendi i ditës është si
më poshtë vijon:
1. 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”.
(Neni 112, pika 4 Rregullore Kuvendi, neni 22 e ligjit nr. 8891, datë 2.5.2002 “Për organizimin dhe
funksionimin e komisioneve hetimore të Kuvendit”, votim i hapur, shumicë e thjeshtë votash për
miratim.)
2. Projektvendim “Për shkarkimin nga detyra të Presidentit të Republikës për shkak të shkeljeve të rënda
të Kushtetutës”. (Neni 90, pika 2 e Kushtetutës, neni 112, pika 4 e Rregullores së Kuvendit, votim i
fshehtë, shumicë e cilësuar, jo më pak se 2/3 e të gjithë anëtarëve të Kuvendit)
- Paraqitja e raportit nga kryetari i komisionit hetimor
- Sipas nenit 112, pika 4 të Rregullores “Në rast se kërkohet nga Presidenti i Republikës për t’u
dëgjuar në seancë plenare, Kuvendi është i detyruar ta dëgjojë atë”
- Pyetje
- Zhvillimi i debatit (Sipas minutazhit të përcaktuar me vendimet nr. 30, datë 25.11.2020 dhe nr. 7,
datë 31.05.2021 të Konferencës së Kryetarëve)
- Koha e votimit të projektvendimeve
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