
 
 

 

RAPORT GJASHTË MUJORIT TË PARË PËR VITIN 2021 PËR PROCESIN E 

KONSULTIMIT PUBLIK  NGA MINISTRIA E INFRASTRUKTURËS DHE ENERGJISË 

 

 

 

1. Përmbledhje ekzekutive 

 

Në periudhën janar-qershor 2021 Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë ka miratuar 

vetem 1 projektvendim për “Për miratimin e Planit të Konsoliduar Kombëtar të Veprimit 

për Burimet e Rinovueshme të Energjisë, 2019–2020”, objekt i konsultimit publik sipas 

përcaktimeve të ligjit 146/214 “Për Njoftimin dhe Konsultimin Publik”. Ky dokument 

strategjik i miratuar në vitin 2019, ka pesuar ndryshime minimale, ku në titull e në 

përmbajtjen e tij, shifrat “2019–2020” zëvendësohen me “2019–2021”. 

 

Përgjatë kësaj periudhe ministria ka konsultuar vetëm një projektakt “Për miratimin e 

rregullores mbi shërbimet e dërgesave të pakove postare ndërkufitare”, i cili është në 

proces miratimi në Këshill të Ministrave. 

 

2. Analiza e konsultimeve të kryera në gjashtëmujorin e parë të vitit 2021 

Numri i përgjithshëm i akteve për të cilat janë kryer konsultimet publike 

Gjatë gjashtë mujorit të parë të vitit 2021 Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë 

(MIE) ka miratuar gjithsej 70 projektakte, të cilat për shkak të natyrës së tyre nuk 

ndodheshin në kushtet për t`iu nënshtruar konsultimit publik duke qenë se nuk janë akte 

për të cilat kërkohet detyrimisht konsultimi publik, sipas legjislacionit në fuqi.  

 



Ligji nr.146/2014 rregullon  procesin  e  njoftimit  dhe  të  konsultimit  publik  të  

projektligjeve, projektdokumenteve strategjike kombëtare dhe vendore, si dhe 

politikave me interes të lartë publik.  

Më poshtë renditen aktet e miratuara në gjashtë mujorin e parë të vitit 2021 duke 

parashtruar sqarimet përkatëse se pse këto akte nuk i janë nënshtruar konsultimit publik. 

 

1.   Akt Normativ “Për zgjatjen e afatit të vlefshmërisë së certifikatës së kontrollit teknik”; 

2.   Vendimi “Për shpronësimin për interes publik të pronarëve të pasurive të paluajtshme, 

pronë private, që preken nga projekti “Linja 110 kV me     dy qarqe n/stacioni Bushat –

n/stacioni Velipojë”; 

3.    Vendim “Për disa  ndryshime në  vendimin  nr. 246, date 30.3.2016, të Këshillit të 

Ministrave, “Për marrjen në përdorim    të përkohshëm  dhe  vendosjen  e  servitutit  të  

kalimit  për  interes publik të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga 

ndërtimi  i  korridorit  të  kalimit  të  gazsjellësit TAP (pjesë  e projektit TAP)”; 

4.     Vendim Për shpronësimin për interes publik të pronarëve të pasurive të paluajtshme, 

prone private, që preken nga projekti “Rikualifikimi urban i bllokut që kufizohet nga 

bulevardi ‘Bajram Curri’, bulevardi ‘Petro Nini Luarasi’,rruga ‘Taulantia’, rruga ‘Ali 

Demi’, Tiranë”; 

5.     Udhëzim “Për  disa  ndryshime  dhe  shtesa  në  udhëzimin  nr.  5628, date 18.11.2016, 

“Për miratimin e rrjetit tё linjave ndёrqytetёse”, të ndryshuar; 

6.   Udhëzim “Për kriteret,   rregullat   dhe   dokumentacionin   për   lëshimin   e   licencave  

dhe  të certifikatave  për  ushtrimin  e  veprimtarisë  në  transportin ndërkombëtar rrugor 

të mallrave; 

7.   Vendim “Për  disa ndryshime  dhe  shtesa  në  vendimin  nr.  811,  datë 26.12.2018,  të 

Këshillit të Ministrave, “Për shpronësimin  për interes  publik  të  pronarëve  të pasurive  

të  paluajtshme,  pronë private, që preken nga realizimi i projektit ‘Për ndërtimin  e 

landfillit,  inceneratorit  dhe  rehabilitimin  e venddepozitimeve  ekzistuese Tiranë dhe 

prodhimin e energjisë elektrike’, Tiranë”;  

8.   Vendim “Për  disa  ndryshime  në  vendimin  nr.  768,  datë  20.12.2017,  të Këshillit të 

Ministrave, “Për shpronësimin, marrjen në përdorim të përkohshëm dhe vendosjen e 

servitutit të kalimit, për interes publik, mbi  disa  pasuri  të  paluajtshme, pronë  private, 

që  preken  nga korridori i ndërtimit të sistemit të gazsjellësit dhe rrugëve hyrëse te 

valvulat e bllokimit, në zonat: Korçë, Devoll, Berat, Skrapar e Fier, pjesë të Projektit të 

Gazsjellësit Trans Adriatic (projekti TAP)””; 

9.   Vendim “Për  shpronësimin për  interes  publik  të  pronarëve  të  pasurive  të 

paluajtshme,  pronë private,  që  preken  nga  realizimi  i  objektit “Rikonstruksion dhe 

zgjerim i rrugës ‘Muzak Topia’, segmenti nga rrethrrotullimi  tek  ish-Rezervat e  Shtetit  

deri  te  kisha  e  Shën Ilias, Berat”.; 

10.   Vendim “Për disa  ndryshime  në  vendimin  nr.  641,  datë  7.9.2016,  të Këshillit  të 

Ministrave,“Për  shpronësimin,  marrjen  në  përdorim  të  përkohshëm dhe vendosjen 



e servitutit të kalimit për interes publik mbi disa pasuri të paluajtshme,   pronë   private,   

që   preken   nga   ndërtimi   i   sistemit   të gazsjellësit,  korridori  i  ndërtimit,  rrugët  

hyrëse  dhe  valvulat e  bllokimit për Projektin e Gazsjellësit Trans Adriatik (projekti 

TAP)”.; 

11.   Vendim ”Për  disa  ndryshime  dhe  shtesa  në  vendimin  nr.  42,  datë  16.1.2008,  të 

Këshillit  të Ministrave, “Për  miratimin  e  rregullores  për  kriteret  dhe procedurat  e  

dhënies  së  licencave  profesionale  të  zbatimit,  klasifikimit dhe   disiplinimit   të   

subjekteve   juridike,   që   ushtrojnë   veprimtari ndërtimi”, të ndryshuar; 

12.   Vendim “Për  shpronësimin,  për  interes  publik,  të  pronarëve  të  pasurive  të 

paluajtshme,  pronë  private,  që  preken  nga realizimi  i  projektit “Rikualifikimi urban 

i bllokut, kufizuar nga rruga e Dibrës–“Njazi Meka”–“Niko Avrami”–“Grigor 

Perçelev”, në Tiranë””; 

13.   Vendim “Për  shpronësimin, për interes  publik,  të  pronarëve  të  pasurive  të 

paluajtshme,  pronë  private,  që  preken  nga  realizimi  i  objektit “Rikonstruksioni dhe 

zgjerimi i rrugës “Fortuzi”, Tiranë”; 

14.   Vendim “Për shpronësimin, marrjen   në   përdorim   të   përkohshëm dhe vendosjen e 

servitutit mbi pasuritë e paluajtshme, pronë private, të cilat  preken  nga  punimet  për 

testimin  me  ujë  të  tubacionit, si dhe përfundimi  i  punimeve,  pjesë  e projektit  të  

Gazsjellësit  Trans Adriatic  Pipeline  (projekti  TAP),  në  zonat Berat,  Skrapar,  Fier, 

Devoll e Korçë”; 

15.   Vendim “Për shpronësimin,  për  interes  publik,  të  pronarëve  të  pasurive  të 

paluajtshme, pronë private, dhe shkëmbimin e pronës, në funksion të procesit të 

rindërtimit, për shpalljen e zonës së re për zhvillim në Njësinë Administrative Zall-Herr, 

Bashkia Tiranë”; 

16.   Vendim “Për disa  ndryshime   dhe   shtesa   në   vendimin   nr.684,   datë 23.10.2019,   

të Këshillit të Ministrave,  “Për shpronësimin, për interes publik,  të  pronarëve të  

pasurive të  paluajtshme,  pronë private, që preken nga realizimi iprojektit ‘Ndërtimi  i  

nënstacionit 400 kv Fier”; 

17.    Vendim “Për  një  ndryshim  në  vendimin  nr.  580,  datë  28.8.2019,  të Këshillit të 

Ministrave, “Për miratimin  e  planit  të  konsoliduar  kombëtar  të veprimit për burimet 

e rinovueshme të energjisë, 2019–2020”; 

18.    Urdhër “Për   miratimin   e   rregullores   për   përcaktimin   e   kërkesave   të përbashkëta  

për  ofruesit  e  shërbimeve  të  menaxhimit  të  trafikut ajror dhe  të  lundrimit  ajror,  

si  dhe  funksionet  e  tjera  të rrjetit  të menaxhimit të trafikut ajror dhe mbikëqyrjen e 

tyre”; 

19.    Vendim “Për  një ndryshim  në  vendimin  nr. 221, date 12.3.2020, të Këshillit të 

Ministrave, “Për emërimin e kryetarit dhe të anëtarëve të Këshillit Drejtues të Autoritetit 

të Aviacionit Civil”; 



20.    Vendim “Për shpronësimin,  për  interes  publik,  të  pronarëve  të  pasurive  të 

paluajtshme,  pronë private,  që  preken  nga projekti “Rikualifikimi i rrugës ‘20 Janari’, 

Bashkia Divjakë”; 

21.   Vendim “Për shpronësimin, për interes publik, të pronarëve të  pasurive  të  paluajtshme, 

pronë private, që preken nga projekti “Rikonstruksioni i  rrugës Lalar – Mbyet”, njësia 

administrative Portëz, Bashkia Fier”; 

22.    Ligj “Për  miratimin  e  aktit  normativ,  me fuqinë  e  ligjit,  nr.  36,datë 23.12.2020, 

“Për  zgjatjen  e  afatit  të vlefshmërisë  së  certifikatës  së kontrollit teknik”; 

23.   Vendim “Për miratimin  e  rregullave  teknike  të  projektimit  e  të  ndërtimit  për 

furnizimin me ujë dhe kanalizimin”; 

24.    Vendim “Për miratimin e kategorisë së ndërtesave, që përjashtohen nga ligji nr. 

116/2016, “Për performancën e energjisë së ndërtesave”; 

25.    Vendim “Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr. 596, datë 31.8.2016, të 

Këshillit të Ministrave, “Për  shpronësimin  për  interes  publik të pronarëve  të  pasurive  

të  paluajtshme,  pronë  private,  që  preken  nga realizimi i projektit ‘Rehabilitimi i 

rrugës ‘Xoxi Andoni’ dhe hapësirave rreth saj, Fier”; 

26.   Vendim “Për shpronësimin  për  interes  public të pronarëve të pasurive të paluajtshme, 

pronë private, që preken nga projekti  “Ndërhyrja polifunksionale në lagjen ‘Xhevdet 

Nepravishta’, Lushnjë”; 

27.   Vendim “Për shpronësimin  për  interes  publik  të  pronarëve  të  pasurive  të 

paluajtshme,  pronë private,  që  preken  nga  realizimi  i  projekteve: “Rehabilitimi i 

lumit Gjanicë”, “Rikonceptimi i qendrës së qytetit” dhe “Ndërtimi i stadiumit të lojërave 

me dorë”, Fier”; 

28.    Ligj “Për ratifikimin e ndryshimit të marrëveshjes së   koncesionit ndërmjet Këshillit të 

Ministrave të Republikës  së  Shqipërisë  dhe Shoqërisë   Koncesionare “Tirana 

International Airport” sh.p.k., “Për ndërtimin, vënien në  punë, operimin dhe 

mirëmbajtjen e Aeroportit  Ndërkombëtar ‘Nënë  Tereza’,  Tiranë”, ratifikuar  me ligjin 

nr. 9312, datë 11.11.2004, të ndryshuar”; 

29.    Vendim “Për kalimin në përgjegjësi administrimi të Ministrisë së Infrastrukturës dhe 

Energjisë të portit të peshkimit në Triport, Vlorë”; 

30.    Vendim “Për miratimin  e  marrëveshjes, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës 

së Shqipërisë dhe qeverisë  së Republikës së Italisë, për njohjen e ndërsjellë të lejeve të 

drejtimit me qëllim konvertimi”; 

31.   Vendim “Për shpronësimin për  interes  public të pronarëve të pasurive të paluajtshme, 

pronë private, që preken nga  projekti“Rikualifikim urban i bllokut nr. 1, lagjja nr.2, 

Cërrik”; 

32.    Vendim “Për miratimin e ndërtimit të centralit gjenerues të energjisë elektrike 

fotovoltaike  dhe veprave  ndihmëse “Blue 2”,  i  cili  nuk  përfiton  nga masat  

mbështetëse, në  zonën Sheq-Marinas, Bashkia Fier,  qarku Fier,  nga  bashkimi  i  



përkohshëm  i  shoqërive “Blessed Investment” sh.p.k.dhe “Matrix Konstruksion” 

sh.p.k”; 

33.    Vendim “Për miratimin e ndërtimit të centralit gjenerues të energjisë elektrike 

fotovoltaike  dhe veprave  ndihmëse “Blue 1”,  i  cili nuk  përfiton  nga masat  

mbështetëse,  në  zonën Sheq-Marinas, Bashkia Fier, qarku Fier,  nga  bashkimi  i 

përkohshëm  i  shoqërive “Blessed Investment”sh.p.k dhe “Matrix Konstruksion” 

sh.p.k”; 

34.    Ligj “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr.124/2015 “Për efiçencën e energjisë”, 

të ndryshuar”; 

35.   Vendim “Për përcaktimin e Operatorit që kryen funksionet e Operatorit të energjisë së 

rinovueshme”; 

36.    Urdhër “Për  përcaktimin  e  masave  të  detajuara  për  zbatimin  e  standardeve 

themelore të përbashkëta në fushën e sigurisë së aviacionit civil”; 

37.    Urdhër “Për zbatimin  e urdhrit  të    ministrit  nr.  91,  datë  21.2.2019, “Për miratimin  

e rregullores  për  përcaktimin  e kërkesave  teknike  dhe  të procedurave administrative,   

në  lidhje  me  licencat  dhe certifikatat e kontrollorëve të trafikut ajror”; 

38.    Vendim “Për shpronësimin për interes  publik të  pronarëve  të  pasurive  të paluajtshme,   

pronë  private,   që   preken   nga   realizimi   i projektit “Zgjerimi i rrugicës në rrugën 

‘Besa’, lagjja nr. 1 ‘Barrikadë’”, Berat”; 

39.    Ligj “Për përcaktimin e procedurës së veçantë për negocimin dhe ekzekutimin e 

kontratës me shoqërinë “Bechtel International Inc”, për projektimin dhe ndërtimin e 

hidrocentralit të Skavicës”; 

40.    Vendim “Për disa  ndryshime  dhe  shtesa  në  vendimin  nr.  397,  datë  13.5.2020,  të 

Këshillit të  Ministrave,  “Për  shpronësimin  për  interes  publik  të pronarëve  të 

pasurive  të  paluajtshme,  pronë  private,  që  preken  nga projekti ‘Ndërtimi i segmentit 

rrugor Unaza Lindore loti 3’, Tiranë”, të ndryshuar”; 

41.    Vendim “Për shpronësimin  për  interes  publik  të  pronarëve  të  pasurive  të  

paluajtshme,  pronë  private,  që preken  nga  ndërtimi  i  linjës  110  kV NST Sallmone   

–  Gjiri   i   Lalëzit   dhe   shtesë  trakti 110 KV NST”; 

42.    Vendim “Për disa ndryshime në vendimin nr. 378, datë 26.4.2017, të Këshillit të 

Ministrave,  “Për  shpronësimin  për  interes  publik  të  pronarëve  të  pasurive  të  

paluajtshme,  pronë  private,  që  preken  nga  realizimi  i  projektit ‘Rikualifikimi urban 

i bllokut të kufizuar nga rrugët ‘Sulejman Delvina’, ‘Medar  Shtylla’, ‘Skënder Luarasi’, 

‘Grigor  Heba’ dhe  ‘Gjik Kuqali’, Tiranë’”, të ndryshuar”; 

43.    Udhëzim “Për  kriteret  e  kualifikimit  dhe  kategoritë  e  drejtimit  të  mjeteve lundruese 

në Republikën e Shqipërisë”; 

44.    Urdhër “Për  miratimin  e  rregullores  “Për  transportin  ajror  të  mallrave  të rrezikshme 

në Republikën e Shqipërisë”; 



45.    Vendim “Për shpronësimin,  për  interes  publik,  të  pronarëve  të  pasurive  të 

paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit “Ndërtimi i spitalit 

rajonal ‘Memorial’ në Fier”; 

46.    Vendim “Për disa ndryshime në vendimin nr. 281, datë 1.4.2015, të Këshillit të 

Ministrave,  “Për  vënien  në  dispozicion  të  shoqërisë  Trans  Adriatic  Pipeline AG 

(TAP AG), nëpërmjet marrjes në përdorim të sipërfaqeve të  tokave  shtetërore  që  

preken  nga  ndërtimi i  rrugëve  hyrëse  të  projektit të Gazsjellësit Trans Adriatik 

(projekti TAP)”, të ndryshuar”; 

47.   Vendim “Për  miratimin e kontratës shtesë  të  koncesionit  “Për disa  ndryshime  në   

kontratën   e  koncesionit   të   formës   “BOT” (ndërtim-operim-transferim),  për  

ndërtimin  e hidrocentraleve  mbi  lumin  Gostimë (Egnatia -Shushicë), me nr. 4 rep. & 

nr. 1 kol., datë 20.2.2013”; 

48.    Vendim “Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr.230, datë 17.4.2019, të Këshillit 

të Ministrave, “Për shpalljen, kategorizimin dhe emërtimin e portit të llojit MBM, në 

Porto-Romano, Durrës, “Port i hapur për trafik ndërkombëtar”; 

49.    Vendim “Për miratimin e kontratës së koncesionit/partneritetit publik privat, për 

dhënien me koncesion/PPP për projektimin, ndërtimin, operimin, mirëmbajtjen dhe 

transferimin e Aeroportit Ndërkombëtar të Vlorës (VIA).”; 

50.    Ligj “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.8378, datë 22.7.1998, "Kodi Rrugor i 

Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar”; 

51.    Urdhër “Për  një  ndryshim  në  urdhrin  nr.  169,  datë  5.6.2020,  “Për  zbatimin e 

protokolleve  të  operimit  në  transportin  ajror,  transportin  rrugor  dhe transportin  

detar,  në  kuadër  të  parandalimit  dhe  kontrollit  të pandemisë COVID -19”; 

52.   Vendim “Për  shpronësimin  për  interes publik  të  pronarëve  të  pasurive  të 

paluajtshme,   pronë   private,   që   preken   nga   realizimi   i   projektit “Ndërtimi i 

shkollës 9-vjeçare ‘17 Shkurti’, Qesarakë”; 

53.    Ligj “Për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së 

Shqipërisë dhe qeverisë   së Republikës   Federale të Gjermanisë për bashkëpunim 

financiar 2018, për projektin “Programi për  menaxhim  të  qëndrueshëm  dhe  miqësor  

me  klimën  në  sektorin e mbetjeve (DKTI)””; 

54.    Ligj “Për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së 

Shqipërisë dhe qeverisë së Republikës Federale të Gjermanisë për bashkëpunim 

financiar 2019, për projektin “Rehabilitimi i hidrocentralit të Fierzës (DKTI)””; 

55.    Ligj “Për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së 

Shqipërisë dhe qeverisë   së Republikës   Federale të Gjermanisë për bashkëpunim 

financiar 2018, për projektin “Programi i investimeve për zhvillim të integruar rajonal”; 

56.    Vendim “Për shpronësimin   për   interes   publik,të pronarëve të pasurive të 

paluajtshme,  pronë  private,  dhe  shkëmbimin  e  pronës,  në  funksion  të procesit të 

rindërtimit, në zonën e re për zhvillim, në Njësinë Administrative Vorë, Bashkia Vorë, 

faza 1”; 



57.   Vendim “Për miratimin  e marrëveshjes  për  ndryshimin  e  marrëveshjes  së  

koncesionit,    në    lidhje    me    projektimin,    financimin,    ndërtimin, pronësinë, 

operimin, mirëmbajtjen dhe transferimin e një projekti për një  hidrocentral  të  ri  në  

Ashtë,  Republika  e Shqipërisë,  ndërmjet Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë 

(autoriteti kontraktues) dhe Verbund  AG  (koncesionari)  dhe  Energji  Ashta sh.p.k.  

(shoqëria e projektit).”; 

58.    Vendim “Për  shpronësimin  për interes publik  të  pronarëve  të  pasurive  të  

paluajtshme,   pronë   private,   që  preken   nga   realizimi   i   projektit   “Itinerare  

këmbësorësh  me  pistë  vrapimi dhe  biçikletash  në  Parkun  e  Liqenit Artificial”, 

Tiranë”; 

59.    Vendim “Për  shpronësimin  për  interes  publik  të  pronarëve  të  pasurive  të  

paluajtshme,  pronë  private,  që preken nga  ndërtimi  i  objektit  “Për ndërtim,  

përmirësim,  shfrytëzim,  mirëmbajtje  të  autostradës  ‘Milot  –Morinë’”; 

60.   Vendim “Për shpronësimin për interes   publik   të   pronarit   të   pasurisë   së   

paluajtshme,   pronë   private, që preket nga realizimi i   projektit   “Sistemim, asfaltim 

i rrugës ‘Allamani’, Fushë-Krujë”; 

61.    Vendim “Për  shpronësimin  për interes  publik  të  pronarëve  të  pasurive  të  

paluajtshme,  pronë  private,  që  preken  nga  realizimi  i  projektit  “Për  projektimin,  

ndërtimin  dhe  mirëmbajtjen  e  rrugës  Porti  i  Jahteve  – By pass Orikum –Dukat (Ura 

e Shën Elizës)””; 

62.    Vendim “Për shpronësimin  për  interes  publik  të  pronarëve  të  pasurive  të  

paluajtshme, pronë private, që preken nga projekti “Shtesë e impiantit të përpunimit të 

ujit të pijshëm Bovillë, me 1 800 l/sek, në fazën e dytë  të zbatimit, me 1 200 l/sek”; 

63.    Ligj “Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në protokollin  e vitit 1988, në lidhje me 

Konventën Ndërkombëtare për Sigurinë e Jetës në Det, 1974”; 

64.    Ligj “Për miratimin e marrëveshjes ndryshuese me shkëmbim letrash të marrëveshjes 

së huas, ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bankës Ndërkombëtare për Rindërtim 

dhe Zhvillim, për financimin e projektit për rimëkëmbjen e sektorit të energjisë 

elektrike, ratifikuar me ligjin nr. 170/2014”; 

65.   Vendim “Për  shpronësimin  për  interes  public të  pronarëve  të  pasurive  të  

paluajtshme,   pronë   private,   që  preken   nga   realizimi   i   projektit   “Ndërtimi i 

tregut të gjësë së gjallë”, Bashkia Korçë”; 

66.   Vendim ‘Për ndryshimin e përgjegjësisë së administrimit, nga Drejtoria e Përgjithshme 

e Shërbimeve të Transportit Rrugor tek Autoriteti Rrugor Shqiptar, të pasurisë me nr. 

6/30, zona kadastrale 8562, Korçë”; 

67.   Udhëzim “Për procedurat praktike të krijimit dhe administrimit të inventarit  të  

unifikuar,  të  përbashkët,  për  spektrin  radio,  të  përdorur  për qëllime komerciale dhe 

publike”; 

68.    Ligj “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr.10 304, datë 15.7.2010, “Për sektorin 

minerar në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar”; 



69.   Vendim “Për miratimin e memorandumit të mirëkuptimit ndërmjet Këshillit të 

Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe qeverisë së Shteteve të Bashkuara të 

Amerikës, për sigurinë 4G dhe 5G”; 

Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë (MIE) ka realizuar një  konsultim publik të pa 

planifikuar si më poshtë: 

Projektakti “Për miratimin e rregullores mbi shërbimet e dërgesave të pakove postare 

ndërkufitare” vjen si propozim i Ministrit për Infrastrukturën dhe Energjinë, bazuar në nenin 6, 

të ligjit nr. 46/2015 “Për shërbimet postare në Republikën e Shqipërisë”. 

Projektakti synon përcaktimin e disa kërkesave specifike për nxitjen e ofrimit të shërbimeve 

më të mira postare për dërgesat ndërkufitare të pakove postare, në plotësim të rregullimeve të 

përcaktuara në ligjin nr. 46/2015 “Për shërbimet postare në Republikën e Shqipërisë”. Nevoja 

e këtij rregullimi lidhet zhvillimin e tregtisë elektronike (e-commerce) përmes përmirësimit të 

shërbimeve postare ndërkufitare. 

 

Projektakti ka për qëllim të transpozojë Rregulloren nr. 2018/644/EU të Parlamentit Evropian 

dhe të Këshillit të datës 18 prill 2018: “Mbi shërbimet e dërgesave të pakove postare 

ndërkufitare” dhe është parashikuar në Planin Kombëtar të Integrimit Evropian për vitin 2021. 

 

Udhëzimi “Për miratimin e rregullores mbi shërbimet e dërgesave të pakove postare 

ndërkufitare” është hartuar nga stafi i Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë në 

bashkëpunim me Autoritetin e Komunikimeve Elektronike dhe Postare (AKEP). 

 

Për këtë qëllim, janë kryer 2 takime me përfaqësues të AKEP dhe Posta Shqiptare sh.a., 

respektivisht në datat 23.Shkurt.2021 dhe 19.Maj.2021. Në vijim, projektakti u dërgua për 

mendim në Ministrinë e Drejtësisë, Ministrinë për Evropën dhe Punët e Jashtme, Ministrinë e 

Financave dhe Ekonomisë, Autoritetin e Komunikimeve Elektronike dhe Postare dhe Posta 

Shqiptare sh.a. 

  

Projektakti u publikua për konsultim publik në periudhën 31.05.2021 – 25.06.2021 në nivel 

ekspert dhe qytetar në regjistrin e konsultimeve në link-un si dhe në faqen zyrtare të ministrisë 

si më poshtë: 

 https://konsultimipublik.gov.al/Konsultime/Detaje/352    

 https://konsultimipublik.gov.al/Konsultime/Detaje/353   

 https://www.infrastruktura.gov.al/konsultime-publike/  

Në regjistrin e konsultimeve publike ka pasur 52 lexime nga qytetarët dhe 54 lexime nga 

ekspertët, por nuk ka patur komente apo sugjerime lidhur me projektaktin. 

  
 

https://konsultimipublik.gov.al/Konsultime/Detaje/352
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