LIGJET E MIRATUARA GJATË PERIUDHËS SË PANDEMISË TË SHKAKTUAR NGA COVID-19

Datë miratimi

16 prill – 16 nëntor 2020

1.

Ligj nr. 23/2020 “Për miratimin e aktit normativ, me fuqinë e ligjit, nr. 2, datë 11.3.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për disa shtesa
dhe ndryshime në ligjin nr. 15/2016, “Për parandalimin dhe luftimin e infeksioneve dhe sëmundjeve infektive””.

16/04/2020

2.

Ligj nr. 24/2020 “Për miratimin e aktit normativ, me fuqinë e ligjit, nr. 3, datë 15.3.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për marrjen e
masave të veçanta administrative gjatë kohëzgjatjes së periudhës së infeksionit të shkaktuar nga COVID-19””.

16/04/2020

3.

Ligj nr. 25/2020 “Për miratimin e aktit normativ, me fuqinë e ligjit, nr. 4, datë 16.3.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për disa shtesa
në aktin normativ nr.3, datë 15.3.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për marrjen e masave të veçanta administrative gjatë kohëzgjatjes
së periudhës së infeksionit të shkaktuar nga COVID-19””.

16/04/2020

4.

Ligj nr. 26/2020 “Për miratimin e aktit normativ, me fuqinë e ligjit, nr. 5, datë 17.3.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për një shtesë
në aktin normativ nr. 3, datë 15.3.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për marrjen e masave të veçanta administrative gjatë kohëzgjatjes
së periudhës së infeksionit të shkaktuar nga COVID-19””, të ndryshuar”.

16/04/2020

5.

Ligj nr. 27/2020 “Për miratimin e aktit normativ, me fuqinë e ligjit, nr. 6, datë 21.3.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për disa
ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 88/2019, “Për buxhetin e vitit 2020””.

16/04/2020

6.

Ligj nr. 28/2020 “Për miratimin e aktit normativ, me fuqinë e ligjit, nr. 7, datë 23.3.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për qëndrimin e
përkohshëm në shtëpi të të dënuarve””.

16/04/2020
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7.

Ligj nr. 29/2020 “Për miratimin e aktit normativ, me fuqinë e ligjit, nr. 8, datë 24.3.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për disa shtesa
dhe ndryshime në aktin normativ nr. 3, datë 15.3.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për marrjen e masave të veçanta administrative
gjatë kohëzgjatjes së periudhës së infeksionit të shkaktuar nga COVID-19””, të ndryshuar”.

16/04/2020

8.

Ligj nr. 30/2020 “Për miratimin e aktit normativ, me fuqinë e ligjit, nr. 9, datë 25.3.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për marrjen e
masave të veçanta në fushën e veprimtarisë gjyqësore, gjatë kohëzgjatjes së gjendjes së epidemisë së shkaktuar nga COVID-19””.

16/04/2020

9.

Ligj nr. 31/2020 “Për miratimin e aktit normativ, me fuqinë e ligjit, nr. 10, datë 26.3.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për një
ndryshim në ligjin nr. 8438, datë 28.12.1998, “Për tatimin mbi të ardhurat””, të ndryshuar”.

16/04/2020

10.

Ligj nr. 32/2020 “Për miratimin e aktit normativ, me fuqinë e ligjit, nr. 11, datë 27.3.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për një shtesë
në ligjin nr. 9632, datë 30.10.2006, “Për sistemin e taksave vendore”, të ndryshuar””.

16/04/2020

11.

Ligj nr. 33/2020 “Për miratimin e aktit normativ, me fuqinë e ligjit, nr. 12, datë 2.4.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për një shtesë
në aktin normativ nr. 3, datë 15.3.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për marrjen e masave të veçanta administrative gjatë kohëzgjatjes
së periudhës së infeksionit të shkaktuar nga COVID-19”, të ndryshuar””.

16/04/2020

12.

Ligj nr. 34/2020 “Për miratimin e aktit normativ, me fuqinë e ligjit, nr. 13, datë 2.4.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për marrjen e
masave të veçanta në fushën e veprimtarisë së shërbimit përmbarimor gjyqësor, ndërmjetësimit dhe administrimit të procedurave të
falimentimit gjatë kohëzgjatjes së gjendjes së epidemisë së shkaktuar nga COVID-19””.

16/04/2020
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13.

Ligj nr. 35/2020 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 7895, datë 27.1.1995, “Kodi Penal i Republikës së Shqipërisë”, të
ndryshuar”.

16/04/2020

14.

Ligj nr. 36/2020 “Për prokurimet në fushën e mbrojtjes dhe të sigurisë”.

16/04/2020

15.

Ligj nr. 37/2020 “Për ratifikimin e marrëveshjes së financimit ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë,
Republikës së Kosovës dhe Komisionit Europian për programin e veprimit të bashkëpunimit ndërkufitar IPA II, Shqipëri - Kosovë
2014-2020, alokimet për vitin 2018”.

16/04/2020

16.

Ligj nr. 38/2020 “Për ratifikimin e marrëveshjes së financimit ndërmjet Republikës së Shqipërisë, Republikës së Malit të Zi dhe
Komisionit Europian për programin e veprimit të bashkëpunimit ndërkufitar IPA II, Mal i Zi - Shqipëri, alokimet e vitit 2018”.

16/04/2020

17.

Ligj nr. 39/2020 “Për ratifikimin e marrëveshjes së financimit ndërmjet Republikës së Shqipërisë, Republikës së Maqedonisë së
Veriut dhe Komisionit Europian për programin e veprimit të bashkëpunimit ndërkufitar IPA II, Maqedoni e Veriut - Shqipëri 20142020, alokimet për vitin 2018”.

16/04/2020

18.

Ligj nr. 40/2020 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9870, datë 4.2.2008, “Për standardizimin”, të ndryshuar”.

23/04/2020

19.

Ligj nr. 41/2020 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9587, datë 20.7.2006, “Për mbrojtjen e biodiversitetit”, të ndryshuar”.

23/04/2020
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20.

Ligj nr. 42/2020 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 64/2012, “Për peshkimin”, të ndryshuar”.

23/04/2020

21.

Ligj nr. 43/2020 “Për aktivitetet e turizmit detar”.

23/04/2020

22.

Ligj nr. 44/2020 “Për ratifikimin e marrëveshjes së huas ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bankës Europiane për Rindërtim dhe
Zhvillim për financimin e konektivitetit të rrugëve rajonale dhe lokale në Shqipëri”.

23/04/2020

23.

Ligj nr. 45/2020 “Për ratifikimin e marrëveshjes së bashkëpunimit financiar ushtarak ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës
së Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës së Turqisë dhe të protokollit zbatues në lidhje me asistencën financiare ndërmjet Këshillit
të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës së Turqisë”.

23/04/2020

24.

Ligj nr. 46/2020 “Për ratifikimin e protokollit shtesë 6 mbi tregtinë e shërbimeve të marrëveshjes për amendimin dhe aderimin në
marrëveshjen e tregtisë së lirë të Europës Qendrore”.

23/04/2020

25.

Ligj nr. 47/2020 “Për ratifikimin e marrëveshjes për një hua shtesë ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Fondit të Kuvajtit për
zhvillimin ekonomik arab për financimin e projektit të rehabilitimit të rrugës së Lumit të Vlorës”.

23/04/2020

26.

Ligj nr. 48/2020 “Për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së
Republikës së Francës në lidhje me themelimin dhe ushtrimin e aktivitetit të Agjencisë Franceze të Zhvillimit, të PROPARCO dhe të
EXPERTISE FRANCE në Shqipëri”.

23/04/2020
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27.

Ligj nr. 49/2020 “Për miratimin e aktit normativ me fuqinë e ligjit, nr. 14, datë 11.4.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për disa
ndryshime dhe shtesa në aktin normativ nr. 3, datë 15.3.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për marrjen e masave të veçanta
administrative gjatë kohëzgjatjes së periudhës së infeksionit të shkaktuar nga COVID-19”, të ndryshuar””.

30/04/2020

28.

Ligj nr. 50/2020 “Për miratimin e aktit normativ me fuqinë e ligjit, nr. 15, datë 15.4.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për disa
ndryshime në ligjin nr. 88/2019, “Për buxhetin e vitit 2020”, të ndryshuar””.

30/04/2020

29.

Ligj nr. 51/2020 “Për miratimin e aktit normativ me fuqinë e ligjit, nr. 16, datë 15.4.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për faljen e
masave administrative me karakter ndëshkues të vendosura gjatë periudhës së infeksionit të shkaktuar nga COVID-19””.

30/04/2020

30.

Ligj nr. 52/2020 ‘Për disa ndryshime në ligjin nr. 10 448, datë 14.7.2011, “Për ¬lejet e mjedisit”, të ndryshuar”.

30/04/2020

31.

Ligj nr. 53/2020 “Për disa ndryshime në ligjin nr. 10 431, datë 9.6.2011, “Për mbrojtjen e mjedisit”, të ndryshuar”.

30/04/2020

32.

Ligj nr. 54/2020 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 7643, datë 2.12.1992, “Për inspektimin sanitar”, të ndryshuar”.

30/04/2020

33.

Ligj nr. 55/2020 “Për shërbimet e pagesave”.

30/04/2020

34.

Ligj nr. 56/2020 “Për sipërmarrjet e investimeve kolektive”.

30/04/2020
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35.

Ligj nr. 57/2020 “Për pyjet”.

30/04/2020

36.

Ligj nr. 58/2020 “Për miratimin e shtesës së kontratës së koncesionit të formës “BOT” (ndërtim, shfrytëzim dhe transferim) të një
porti të llojit MBM në Porto-Romano, Durrës, miratuar me ligjin nr. 104/2015, ndërmjet Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë
dhe shoqërisë koncesionare “Porti MBM (Multy Buoy Mooring)”, të ndryshuar”.

30/04/2020

37.

Ligj nr. 59/2020 “Për ratifikimin e marrëveshjes së huas ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bankës Ndërkombëtare për
Rindërtim dhe Zhvillim për politikën për zhvillim për aksesin e barabartë gjinor në mundësitë ekonomike”.

30/04/2020

38.

Ligj nr. 60/2020 “Për ratifikimin e marrëveshjes së përbashkët të prokurimit ndërmjet Republikës së Shqipërisë, Komisionit
Europian dhe vendeve anëtare të Bashkimit Europian, për të prokuruar kundërmasat mjekësore”.

30/04/2020

39.

Ligj nr. 61/2020 ‘Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 43/2015, “Për sektorin e energjisë elektrike”, të ndryshuar”.

14/05/2020

40.

Ligj nr. 62/2020 “Për tregjet e kapitalit”.

14/05/2020

41.

Ligj nr. 63/2020 “Për përmirësimin e zonave të biznesit (BID)”.

14/05/2020

42.

Ligj nr. 64/2020 “Për një shtesë në ligjin nr. 92/2014, “Për tatimin mbi vlerën e shtuar në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar”.

14/05/2020
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43.

Ligj nr. 65/2020 “Për një shtesë në ligjin nr. 7703, datë 11.5.1993, “Për sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë”, të
ndryshuar”.

21/05/2020

44.

Ligj nr. 66/2020 "Për tregjet financiare të bazuara në teknologjinë e regjistrave të shpërndarë".

21/05/2020

45.

Ligj nr. 67/2020 “Për miratimin e aktit normativ, me fuqinë e ligjit, nr. 17, datë 22.4.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për
përjashtimin e zbatimit të procedurave dhe të afateve për përgatitjen e projektdokumentit të programit buxhetor afatmesëm për vitin
2020””.

28/05/2020

46.

Ligj nr. 68/2020 “Për miratimin e aktit normativ, me fuqinë e ligjit, nr. 18, datë 23.4.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për disa
ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 8438, datë 28.12.1998, “Për tatimin mbi të ardhurat””, të ndryshuar”.

28/05/2020

47.

Ligj nr. 69/2020 “Për miratimin e aktit normativ, me fuqinë e ligjit, nr. 19, datë 23.4.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për disa shtesa
dhe ndryshime në ligjin nr. 9632, datë 30.10.2006, “Për sistemin e taksave vendore””, të ndryshuar”“Për tatimin mbi të ardhurat””, të
ndryshuar”.

28/05/2020

48.

Ligj nr. 70/2020 “Për miratimin e huamarrjes prej 139 300 000 SDR-sh që Fondi Monetar Ndërkombëtar i akordon Shqipërisë
nëpërmjet instrumentit të financimit të shpejtë (RFI)”.

28/05/2020

49.

Ligj nr. 71/2020 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr.10 465, datë 29.9.2011, “Për shërbimin veterinar në Republikën e
Shqipërisë”, të ndryshuar”.

04/06/2020
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50.

Ligj nr. 72/2020 “Për emetimin e instrumentit “Eurobond” nga ministri i Financave dhe Ekonomisë, miratimin e përjashtimeve nga
tatimet e taksat dhe heqjen dorë nga imuniteti".

04/06/2020

51.

Ligj nr. 73/2020 “Për miratimin e aktit normativ, me fuqinë e ligjit, nr. 20, datë 20.5.2020, të Këshillit të Ministrave, "Për disa
ndryshime dhe shtesa në aktin normativ nr. 3, datë 15.3.2020, të Këshillit të Ministrave, "Për marrjen e masave të veçanta
administrative gjatë kohëzgjatjes së periudhës së infeksionit të shkaktuar nga COVID -19", të ndryshuar".

18/06/2020

52.

Ligj nr. 74/2020 “Për vlerësimin kalimtar dhe periodik të punonjësve të Policisë së Shtetit, Gardës së Republikës dhe Shërbimit për
Çështjet e Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë e Brendshme”, të ndryshuar”.

18/06/2020

53.

Ligj nr. 75/2020 “Për miratimin e aktit normativ, me fuqinë e ligjit, nr. 21, datë 27.5.2020 “Për disa ndryshime në aktin normativ nr.
9, datë 25.3.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për marrjen e masave te veçanta në fushën e veprimtarisë gjyqësore, gjatë kohëzgjatjes
së gjendjes së epidemisë së shkaktuar nga COVID -19””, miratuar me ligjin nr. 30/2020”.

25/06/2020

54.

Ligj nr. 76/2020 “Për miratimin e aktit normativ, me fuqinë e ligjit, nr. 22, datë 27.5.2020 “Për shfuqizimin e aktit normativ nr. 13,
datë 2.4.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për marrjen e masave të veçanta në fushën e veprimtarisë së shërbimit përmbarimor
gjyqësor, ndërmjetësimit dhe administrimit të procedurave të falimentimit, gjatë kohëzgjatjes së gjendjes së epidemisë së shkaktuar
nga COVID -19””, miratuar me ligjin nr. 34/2020”.

25/06/2020

55.

Ligj nr. 77/2020 “Për miratimin e aktit normativ, me fuqinë e ligjit, nr.23, datë 3.6.2020 “Për një shtesë në ligjin nr. 8668, datë
23.10.2000, “Për pajisjen e shtetasve shqiptarë me pasaportë për jashtë shtetit”, të ndryshuar”.

25/06/2020
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56.

Ligj nr. 78/2020 “Për organizimin dhe funksionimin e Shërbimit të Provës”.

25/06/2020

57.

Ligj nr. 79/2020 “Për ekzekutimin e vendimeve penale”.

25/06/2020

58.

Ligj nr. 80/2020 “Për Policinë e Burgjeve”.

25/06/2020

59.

Ligj nr. 81/2020 “Për të drejtat dhe trajtimin e të dënuarve me burgim dhe të paraburgosurve”.

25/06/2020

60.

Ligj nr. 82/2020 “Për ratifikimin e ndryshimit të protokollit II të marrëveshjes së tregtisë së lirë ndërmjet Republikës së Shqipërisë
dhe Republikës së Turqisë, të ratifikuar me ligjin nr.9733, datë 14.5.2007, në lidhje me përkufizimin e konceptit “Produkte
origjinuese” dhe “Metoda e bashkëpunimit administrativ””.

02/07/2020

61.

Ligj nr. 83/2020 “Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në Konventën e ndryshuar të Organizatës Europiane të
Telekomunikacioneve Satelitore (EUTELSAT)”.

02/07/2020

62.

Ligj nr. 84/2020 “Për pranimin e vendimit II/1 të palëve, që ndryshon “Konventën e Aarhusit për të drejtën e publikut për të pasur
informacion, për të marrë pjesë në vendimmarrje dhe për t’iu drejtuar gjykatës për çështjet e mjedisit”, ratifikuar me ligjin nr. 8672,
datë 26.10.2000”.

02/07/2020
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63.

Ligj nr. 85/2020 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr.10192, datë 3.12.2009, “Për parandalimin dhe goditjen e krimit të
organizuar, trafikimit, korrupsionit dhe krimeve të tjera nëpërmjet masave parandaluese kundër pasurisë”, të ndryshuar”.

02/07/2020

64.

Ligj nr. 86/2020 “Për miratimin e aktit normativ, me fuqinë e ligjit, nr.24, datë 27.05.2020 “Për një shtesë në aktin normativ nr.3,
datë 15.3.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për marrjen e masave të veçanta administrative gjatë kohëzgjatjes së periudhës së
infeksionit të shkaktuar nga COVID -19”, të ndryshuar””.

09/07/2020

65.

Ligj nr. 87/2020 “Për miratimin e aktit normativ, me fuqinë e ligjit, nr. 25, datë 10.06.2020 “Për një shtesë në ligjin nr.8952, datë
10.10.2002, “Për letërnjoftimin elektronik të shtetasve shqiptarë”, të ndryshuar””.

09/07/2020

66.

Ligj nr. 88/2020 “Për miratimin e aktit normativ, me fuqinë e ligjit, nr.26, datë 10.06.2020 “Për marrjen e masave të përkohshme për
mbështetjen e sektorit të turizmit””.

09/07/2020

67.

Ligj nr. 89/2020 “Për një shtesë në ligjin nr.8952, datë 10.10.2002, “Për letërnjoftimin elektronik të shtetasve shqiptarë”, të
ndryshuar””.

09/07/2020

68.

Ligj nr. 90/2020 “Për një ndryshim në ligjin nr.46/2018, “Për kontrollin shtetëror të transferimeve ndërkombëtare të mallrave
ushtarake dhe të artikujve e teknologjive me përdorim të dyfishtë””.

09/07/2020

69.

Ligj nr. 91/2020 “Për disa ndryshime në ligjin nr. 90/2019 “Për rivlerësimin e pasurisë së paluajtshme””.

09/07/2020
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70.

Ligj nr. 92/2020 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 16/2018 “Për diasporën””.

16/07/2020

71.

Ligj nr. 93/2020 “Për ratifikimin e konventës shumëpalëshe (MLI) për zbatimin e masave që lidhen me marrëveshjet tatimore për
parandalimin e erozionit të bazës dhe transferimit të fitimeve (BEPS)”.

16/07/2020

72.

Ligj nr. 94/2020 “Për miratimin e aktit normativ, me fuqinë e ligjit, nr. 27, datë 1.7.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për disa shtesa
dhe ndryshime në ligjin nr. 9936, datë 26.6.2008, “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar”.

23/07/2020

73.

Ligj nr. 95/2020 “Për miratimin e aktit normativ, me fuqinë e ligjit, nr. 29, datë 15.7.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për një shtesë
në aktin normativ nr. 3, datë 15.3.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për marrjen e masave të veçanta administrative gjatë kohëzgjatjes
së periudhës së infeksionit të shkaktuar nga COVID -19”, të ndryshuar”.

23/07/2020

74.

Ligj nr. 96/2020 “Kodi Ajror i Republikës së Shqipërisë”.

23/07/2020

75.

Ligj nr. 97/2020 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9357, datë 17.3.2005, “Për statusin e punonjësit të Shërbimit Informativ
të Shtetit”, të ndryshuar”.

23/07/2020

76.

Ligj nr. 98/2020 “Për një ndryshim në ligjin nr. 9632, datë 30.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore”, të ndryshuar”.

23/07/2020
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77.

Ligj nr. 99/2020 “Për ratifikimin e marrëveshjes dypalëshe ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe
Konfederatës Zvicerane për programin e zhvillimit rajonal në Shqipëri (faza 4, 2019-2023).

23/07/2020

78.

Ligj nr. 100/2020 “Për ratifikimin e marrëveshjes së bashkëpunimit financiar ushtarak ndërmjet qeverisë së Republikës së Turqisë
dhe Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë”.

23/07/2020

79.

Ligj nr. 101/2020 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 10 019, datë 29.12.2008 “Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë”, i
ndryshuar”.

23/07/2020

80.

Ligj nr. 102/2020 “Për zhvillimin rajonal dhe kohezionin”.

29/07/2020

81.

Ligj nr. 103/2020 “Për miratimin e aktit normativ nr. 28, datë 2.7.2020, “Për disa ndryshime në ligjin nr. 88/2019, “Për buxhetin e
vitit 2020”, të ndryshuar””

29/07/2020

82.

Ligj nr. 104/2020 “Për miratimin e aktit normativ nr. 30, "Për disa ndryshime dhe shtesa në aktin normativ nr. 3, datë 15.3.2020, të
Këshillit të Ministrave, “Për marrjen e masave të veçanta administrative gjatë kohëzgjatjes së periudhës së infeksionit të shkaktuar
nga COVID-19”, të ndryshuar””.

29/07/2020

83.

Ligj nr. 105/2020 "Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.79/2017, “Për sportin”.

29/07/2020
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84.

Ligj nr. 106/2020 "Për disa ndryshime në ligjin nr. 8438, datë 28.12.1998, “Për tatimin mbi të ardhurat”, të ndryshuar”.

29/07/2020

85.

Ligj nr. 107/2020 "Për një shtesë në ligjin nr. 8438, datë 28.12.1998, “Për tatimin mbi të ardhurat”, të ndryshuar”.

29/07/2020

86.

Ligj nr. 108/2020 "Për një ndryshim në ligjin nr. 87/2019, “Për faturën dhe sistemin e monitorimit të qarkullimit”.

29/07/2020

87.

Ligj nr. 109/2020 "Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 4/2020, “Për shkëmbimin automatik të informacionit të llogarive
financiare”.

29/07/2020

88.

Ligj nr. 110/2020 "Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 9920, datë 19.5.2008, “Për procedurat tatimore në Republikën e
Shqipërisë”, të ndryshuar””.

29/07/2020

89.

Ligj nr. 111/2020 "Për disa shtesa në ligjin nr. 8743, datë 22.2.2001, “Për pronat e paluajtshme të shtetit”, të ndryshuar””.

29/07/2020

90.

Ligj nr. 112/2020 "Për regjistrin e pronarëve përfitues".

29/07/2020

91.

Ligj nr. 113/2020 “Për shtetësinë”.

29/07/2020
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92.

Ligj nr. 114/2020 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 45/2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sigurimit të
Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”.

29/07/2020

93.

Ligj nr. 115/2020 “Për disa ndryshime në ligjin nr. 8417, datë 21.10.1998, “Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar””.

30/07/2020

94.

Ligj nr. 116/2020 “Për aderimin në amendamentin DOHA të Protokollit të Kiotos të Konventës kuadër të Kombeve të Bashkuara për
ndryshimet klimatike aderuar me ligjin nr. 9334, datë 16.12.2004”.

17/09/2020

95.

Ligj nr. 117/2020 “Për denoncimin e marrëveshjes së huas ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Fondit Saudit për Zhvillim për
financimin e projektit “Rehabilitimi i rrugës së Lumit të Vlorës” ratifikuar me ligjin nr. 100/2017””.

17/09/2020

96.

Ligj 118/2020 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 10.019, datë 29.12.2008 “Kodi zgjedhor i Republikës së Shqipërisë” të
ndryshuar””.

05/10/2020

97.

Ligj 119/2020 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 107/2014 “Për planifikimin dhe zhvillimin e territorit” të ndryshuar””.

07/10/2020

98.

Ligj 120/2020 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 8402, datë 10.09.1998 “Për kontrollin dhe disipliniminn e punimeve të
ndërtimit”.

07/10/2020

99.

Ligj 121/2020 “Për ratifikimin e Memorandumit të Bashkëpunimit, ndërmjet Qeverisë së Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së
Shteteve të Bashkuara të Amerikës, lidhur me bashkëpunimin për përdorimin e informacioneve mbi udhëtarët”.

07/10/2020
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100.

Ligj 122/2020 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9632, datë 30.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore” të ndryshuar””

15/10/2020

101.

Ligj 123/2020 “Për një shtesë në ligjin nr. 92/2014, “Për tatimin mbi vlerën e shtuar në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar””.

15/10/2020

102.

Ligj 124/2020 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 10221, datë 04.02.2010, “Për mbrojtjen nga diskriminimi”.

15/10/2020

103.

Ligj 125/2020 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 9669, datë 18.12.2006 “Për masat ndaj dhunës në marrëdhëniet familjare”
të ndryshuar””.

15/10/2020

104.

Ligj 126/2020 “Për metrologjinë”.

15/10/2020

105.

Ligj 127/2020 “Për regjistrimin, mënyrën e përdorimit dhe kontrollin e mjeteve lundruese, turistike e të kënaqësisë, me motor me
fuqi mbi 30 kv ose 40.8 kf dhe tonazh nën 150 GT”.

15/10/2020

106.

Ligj 128/2020 "Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 10.440 datë 7.7.2011 "Për vlerësimin e ndikimit në mjedis" të
ndryshuar'"'

22/10/2020
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107.

Ligj 129/2020 "Për disa shtesa dhe ndryshime ne ligjin nr. 10.242, date 25.02.2010, "Për Institutin e Studimeve për Krimet dhe
Pasojat e Komunizmit në Shqipëri" - dy nisma

22/10/2020

108.

Ligj 130/2020 "Për një ndryshim në ligjin nr. 10.129, datë 11.5.2009, "Për gjendjen civile" të ndryshuar"

22/10/2020

109.

Ligj 131/2020 "Për ratifikimin e marrëveshjes për mbështetje teknike ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë
dhe Agjencisë së Mbështetjes dhe Prokurimit të NATO-s për realizimin e projekteve të Kuçovës të financuara nga Programi i
Investimeve të NATO-s për Sigurinë vitet 2019 - 2022".

22/10/2020

110.

Ligj 132/2020 “Për miratimin e aktit normativ me fuqinë e ligjit nr. 31, datë 7.10.2020 "Për faljen e masave administrative me
karakter ndëshkues të vendosura gjatë periudhës së infeksionit të shkaktuar nga COVID-19 dhe familjeve të dëmtuara nga
fatkeqësitë natyrore".

29/10/2020

111.

Ligj 133/2020 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 108/2014 “Për Policinë e Shtetit” të ndryshuar””.

29/10/2020

112.

Ligj 134/2020 "Për ratifikimin e marrëveshjes së angazhimit, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë,
përfaqësuar nga ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, dhe Aleancës GAVI, për pjesëmarrjen në strukturën globale të
qasjes në vaksinat COVID-19 (COVAX Facility)".

29/10/2020

113.

Ligj nr. 135/2020 "Për disa ndryshime në ligjin nr. 8580, datë 17.02.2000, "Për partitë politike", i ndryshuar".

16/11/2020
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114.

Ligj nr. 136/2020 "Për miratimin e buxhetit faktik të vitit 2019".

16/11/2020

115.

Ligj nr. 137/2020 "Për buxhetin e vitit 2021".

16/11/2020
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