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Plani Vjetor i Konsultimit Publik për vitin 2023 
 

 

Plani vjetor për projektaktet që do t'i nënshtrohen konsultimit publik   

Ministria e  Turizmit dhe Mjedisit 

Nr Titulli i projektaktit Lloji i aktit  Ministri 
propozues 

Koha e 
pritshme për 
miratimin e 
projektaktit 

Periudha e 
pritshme e 
zbatimit të 
konsultimit 
publik 

Aktorët e targetuar Metodat e konsultimit Kontakti i personit /ave 
përgjegjës për menaxhimin e 
konsultimit publik  

1 

"Për disa shtesa dhe 
ndryshime në ligjin nr. 
9774, date 12.7.2007 
"Per administrimin e 
zhurmes ne mjedis" i 
ndryshuar 

Projektligj 

Ministria e  
Turizmit 
dhe 
Mjedisit 

Katërmujori 
i parë 

janar 2023 

Sektori Privat, 
Institucionet 
shteterore, Shoqeria 
Civile, Universitete 

Regjistri Elektronik i 
Njoftimit dhe 
Konsultimit Publik; 
Takime konsultative 
me grupet e 
interesit;  
Dëgjesa Publike;  
Posta Elektronike. 

Eneida.Rabdishta@turizmi
.gov.al;  

2 

"Për disa shtesa dhe 
ndryshime në ligjin nr. 
91/2013 "Për 
Vlerësimin Strategjik 
Mjedisor" 

Projektligj 

Ministria e  
Turizmit 
dhe 
Mjedisit 

Katërmujori 
i parë 

shkurt - mars 
2023 

Sektori Privat, 
Institucionet 
shteterore, Shoqeria 
Civile, Universitete 

Regjistri Elektronik i 
Njoftimit dhe 
Konsultimit Publik; 
Takime konsultative 
me grupet e 
interesit;  
Dëgjesa Publike;  
Posta Elektronike. 

Eneida.Rabdishta@turizmi
.gov.al;  

3 

"Për miratimin e Planit 
Kombëtar për 
Menaxhimin e Sigurt 
të Kimikateve." 

Projektvendim 

Ministria e  
Turizmit 
dhe 
Mjedisit 

Katërmujori 
i tretë 

shkurt 2023 

Dhoma e Tregtise, 
Sektori Privat, 
Institucionet 
shteterore, Shoqeria 
Civile, Universitete, 
perfaqesues nga 
projekti i kimikateve 

Regjistri Elektronik i 
Njoftimit dhe 
Konsultimit Publik; 
Takime konsultative 
me grupet e 
interesit;  
Dëgjesa Publike;  
Posta Elektronike. 

Eneida.Rabdishta@turizmi
.gov.al;  

4 "Per miratimin e 
masave te nevojshme 
që çdo person juridik a 
fizik, i cili zhvillon, 
prodhon, përpunon, 
trajton, shet ose 

Projektligj 

Ministria e  
Turizmit 
dhe 
Mjedisit 

Katërmujori 
i tretë 

nëntor 2023 

Sektori Privat, 
Institucionet 
shteterore, Shoqeria 
Civile, Universitete 

Regjistri Elektronik i 
Njoftimit dhe 
Konsultimit Publik; 
Takime konsultative 
me grupet e 
interesit;  

Eneida.Rabdishta@turizmi
.gov.al;  

mailto:Eneida.Rabdishta@turizmi.gov.al;
mailto:Eneida.Rabdishta@turizmi.gov.al;
mailto:Eneida.Rabdishta@turizmi.gov.al;
mailto:Eneida.Rabdishta@turizmi.gov.al;
mailto:Eneida.Rabdishta@turizmi.gov.al;
mailto:Eneida.Rabdishta@turizmi.gov.al;
mailto:Eneida.Rabdishta@turizmi.gov.al;
mailto:Eneida.Rabdishta@turizmi.gov.al;
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importon produkte 
(prodhuesi i produktit) 
mbi baza profesionale, 
të mbajë përgjegjësitë 
e zgjeruara të 
prodhuesit".          

Dëgjesa Publike;  
Posta Elektronike. 

5 

Për disa shtesa dhe 
ndryshime në Ligjin nr. 
93/2015 "Për 
turizmin", i ndryshuar 

Projektligj 

Ministria e  
Turizmit 
dhe 
Mjedisit 

Katërmujori 
i tretë 

nëntor 2023 
Shoqatat e turizmit, 
grupe interesi  

Regjistri Elektronik i 
Njoftimit dhe 
Konsultimit Publik; 
Takime konsultative 
me grupet e 
interesit;  
Dëgjesa Publike;  
Posta Elektronike. 

meri.toci@turizmi.gov.al 

6 

"Per disa ndryshime 
ne Ligjin 81/2017 “Per 
zonat e mbrojtura”  

Projektligj 

Ministria e  
Turizmit 
dhe 
Mjedisit 

Katërmujori 
i tretë 

nëntor 2023 

Sektori Privat, 
Institucionet 
shteterore, Shoqeria 
Civile, Universitete 

Regjistri Elektronik i 
Njoftimit dhe 
Konsultimit Publik; 
Takime konsultative 
me grupet e 
interesit;  
Dëgjesa Publike;  
Posta Elektronike. 

Eneida.Rabdishta@turizmi
.gov.al;  

7 

"Për disa shtesa dhe 
ndryshime në ligjin nr. 
9774, date 12.7.2007 
"Per administrimin e 
zhurmes ne mjedis" i 
ndryshuar 

Projektligj 

Ministria e  
Turizmit 
dhe 
Mjedisit 

Katërmujori 
i parë 

janar 2023 

Sektori Privat, 
Institucionet 
shteterore, Shoqeria 
Civile, Universitete 

Regjistri Elektronik i 
Njoftimit dhe 
Konsultimit Publik; 
Takime konsultative 
me grupet e 
interesit;  
Dëgjesa Publike;  
Posta Elektronike. 

Eneida.Rabdishta@turizmi
.gov.al;  

8 

"Për disa shtesa dhe 
ndryshime në ligjin nr. 
91/2013 "Për 
Vlerësimin Strategjik 
Mjedisor" 

Projektligj 

Ministria e  
Turizmit 
dhe 
Mjedisit 

Katërmujori 
i parë 

shkurt - mars 
2023 

Sektori Privat, 
Institucionet 
shteterore, Shoqeria 
Civile, Universitete 

Regjistri Elektronik i 
Njoftimit dhe 
Konsultimit Publik; 
Takime konsultative 
me grupet e 
interesit;  
Dëgjesa Publike;  
Posta Elektronike. 

Eneida.Rabdishta@turizmi
.gov.al;  

 
 
 
 

mailto:meri.toci@turizmi.gov.al
mailto:Eneida.Rabdishta@turizmi.gov.al;
mailto:Eneida.Rabdishta@turizmi.gov.al;
mailto:Eneida.Rabdishta@turizmi.gov.al;
mailto:Eneida.Rabdishta@turizmi.gov.al;
mailto:Eneida.Rabdishta@turizmi.gov.al;
mailto:Eneida.Rabdishta@turizmi.gov.al;
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Plani Vjetor për Projektaktet që do t'i nënshtrohen Konsultimit Publik 

Ministri i Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale 

Nr Titulli i projektaktit Lloji i  
aktit  

 Ministri 
propozues 

Koha e 
pritshme për 
miratimin e 
projektaktit 

Periudha e 
pritshme e 
zbatimit të 
konsultimit 
publik 

Aktorët e targetuar Metodat e konsultimit Kontakti i personit/ave 
përgjegjës për menaxhimin 
e konsultimit publik  

1 Projektligji "Për disa 
shtesa dhe ndryshime në 
Ligjin Nr. 7975, datë 
26.07.1995 "Për barnat 
narkotike dhe lëndët 
psikotrope", të ndryshuar  

Projektligj 

Ministri i 
Shëndetësis
ë dhe 
Mbrojtjes 
Sociale  

Katërmujori 
i dytë 

prill - korrik  
2023  

Aktorë që ushtrojnë 
veprimtarinë e tyre 
lidhur barnat narkotikë 
dhe psikotropë 

Tryeza të 
përbashkëta dhe 
RENJKP 

Vojsava.Gjoliku@shende
tesia.gov.al (Koordinatori 
për konsultimin publik) 

2 
Projektligji "Për disa 
shtesa dhe ndryshime në 
Ligjin Nr. 8876, datë 
04.04.2002 "Për 
shëndetin riprodhues", i 
ndryshuar 

Projektligj 

Ministri i 
Shëndetësis
ë dhe 
Mbrojtjes 
Sociale  

Katërmujori 
i tretë 

shtator - 
dhjetor  
2023 

Aktorë që ushtrojnë 
veprimtarinë e tyre 
lidhur me shëndetin 
riprodhues  

Tryeza të 
përbashkëta dhe 
RENJKP 

Vojsava.Gjoliku@shende
tesia.gov.al (Koordinatori 
për konsultimin publik) 

 
 

Plani Vjetor për Projektaktet që do t'i nënshtrohen Konsultimit Publik  

Ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë 

Nr Titulli i projektaktit Lloji i aktit  Ministri 
propozues 

Koha e 
pritshme 
për 
miratimin e 
projektaktit 

Periudha e 
pritshme e 
zbatimit të 
konsultimit 
publik 

Aktorët e targetuar Metodat e 
konsultimit 

Kontakti i personit/ave 
përgjegjës për 
menaxhimin e 
konsultimit publik 

1 “Për miratimin e 
Strategjisë Kombëtare të 
Sektorit të Furnizimit me 
Ujë dhe Kanalizimeve 
2022-2030” 

Projektvendi
m 

Ministri i 
Infrastrukt
urës dhe 
Energjisë 

Katërmujori 
i parë 

janar - prill  
2023 

AKUK;Ujesjelles 
Kanalizime 

REKNJ; Website; 
Tryeza Konsultimesh 
me ekspertë 

vilma.davidhi@infrastr
uktura.gov.al 
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2 Për miratimin e 
projektligjit “Për 
komunikimet elektronike 
në Republikën e 
Shqipërisë” 

Projektligj 

Ministri i 
Infrastrukt
urës dhe 
Energjisë 

Katërmujori 
i parë 

mars - prill 
2023 

AMA, AKEP, ACESK; 
Operatoret Telefonik; 
AK, CPC, KDMIP, 
Transmetuesit 
Televiziv etj. 

REKNJ; Website; 
Tryeza Konsultimesh 
me ekspertë 

vilma.davidhi@infrastr
uktura.gov.al 

 
 
3 Për etiketimin e 

produkteve me ndikim në 
energji. 

Projektligj 

Ministri i 
Infrastrukt
urës dhe 
Energjisë 

Katërmujori 
i tretë 

nëntor - 
dhjetor 2023 

Agjencia e Eficences se 
Energjise 

REKNJ; Website; 
Tryeza Konsultimesh 
me ekspertë 

vilma.davidhi@infrastr
uktura.gov.al 

 
 
 
 
 
 

Plani Vjetor për Projektaktet që do t'i nënshtrohen Konsultimit Publik  

Ministria e Financave dhe Ekonomisë 

Nr Titulli i projektaktit Lloji i aktit  Ministri 
propozues 

Koha e 
pritshme për 
miratimin e 
projektaktit 

Periudha e 
pritshme e 
zbatimit të 
konsultimit 
publik 

Aktorët e targetuar Metodat e konsultimit Kontakti i personit/ave 
përgjegjës për 
menaxhimin e konsultimit 
publik  

1 
Projektligji “Për 
Agjencinë e Menaxhimit 
të Garancive dhe Kredive 
të pakthyera” 

Projektligj 

Ministria e 
Financave 
dhe 
Ekonomisë 

Katërmujori i 
parë 

janar - prill 
2023 

Audiencë e 
përgjithshme publike, 
sidomos nga 
komuniteti ekspert në 
fushën përkatëse  

Me postë elektronike 
Kevin.Treska@financa.g
ov.al 

2 Projektligji “Për disa 
shtesa dhe ndryshime në 
ligjin nr. 116/2014, ‘Për 
akreditimin e organeve 
të vlerësimit të 
konformitetit në 
Republikën e 
Shqipërisë’” 

Projektligj 

Ministria e 
Financave 
dhe 
Ekonomisë 

Katërmujori i 
dytë 

maj - gusht 
2023 

Institucionet publike 
e-konsultimi, 
konsultim për 
projektligjet 

suela.mustafaraj@dpa.
gov.al; 
ardita.fuga@dpa.gov.al 
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3 

Projektligji “Për markat 
tregtare dhe të 
shërbimit”  

Projektligj 

Ministria e 
Financave 
dhe 
Ekonomisë 

Katërmujori i 
tretë 

maj - gusht 
2023 

Përfaqësuesit e 
autorizuar, Ekspertët e 
PI-së, Univeristetet, 
bizneset 

RENJK; Publikimi në 
faqen zyrtare të 
DPPI-së, me postë 
elektronike, takime 
me grupet e interesit 

perparim.mezini@dppi.
gov.al; nr. I telefonit 
0696868670, 
milena.memsuri@dppi.
gov.al; nr.i telefonit 
0684030936 

4 

Projektligji “Për patentat 
për shpikje dhe modelet 
e përdorimit” 

Projektligj 

Ministria e 
Financave 
dhe 
Ekonomisë 

Katërmujori i 
tretë 

maj - gusht 
2023 

Përfaqësuesit e 
autorizuar, Ekspertët e 
PI-së, Univeristetet, 
bizneset 

Regjistri elektronik, 
Publikimi në faqen 
zyrtare të DPPI-së, 
me postë 
elektronike, takime 
me grupet e interesit 

perparim.mezini@dppi.
gov.al;                nr.  
Telefoni 0696868670, 
milena.memsuri@dppi.
gov.al;               nr.i 
telefoni 0684030936 

5 Projektligji “Për 
ndryshimin e ligjit nr. 
125/2013, ‘Për 
koncesionet dhe 
Partneritetin Publik 
Privat’” 

Projektligj 

Ministria e 
Financave 
dhe 
Ekonomisë 

Katërmujori i 
tretë 

shtator - 
dhjetor  2023 

Dhomat e Tregtise , 
Organet e Pushtetit 
Qendrore dhe Lokale 
si dhe Institucionet e 
pavarura qe mbrojne 
interesat e  qytetareve 

Regjistri Elektronike, 
Takimet Publike, E-
mail, Komiteti 
Konsultativ, etj. 

Sidita.Temali@financa.
gov.al 

6 
Projektligji “Për 
sigurimin e detyrueshëm 
në banesa” 

Projektligj 

Ministria e 
Financave 
dhe 
Ekonomisë 

Katërmujori i 
tretë 

shtator - 
dhjetor  2023 

Shoqaten e 
siguruesve, AMF 

e-konsultimi, 
konsultim për 
projektligjet 

Saimir.Muçmataj@fina
nca.gov.al 

7 

Projektligji “Për 
investimet” 

Projektligj 

Ministria e 
Financave 
dhe 
Ekonomisë 

Katërmujori i 
tretë 

shtator - 
dhjetor  2023 

Audiencë e 
përgjithshme publike 

e-konsultimi, 
konsultim për 
projektligjet 

Saimir.Muçmataj@fina
nca.gov.al 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 
 

 
 

Plani Vjetor për Projektaktet që do t'i nënshtrohen Konsultimit Publik  

Ministria e Kulturës 

Nr Titulli i projektaktit Lloji i aktit  Ministri 
propozues 

Koha e 
pritshme për 
miratimin e 
projektaktit 

Periudha e 
pritshme e 
zbatimit të 
konsultimit 
publik 

Aktorët e targetuar Metodat e konsultimit Kontakti i personit/ave 
përgjegjës për 
menaxhimin e konsultimit 
publik (nr. telefoni, posta 
elektronike) 

1 Për disa shtesa dhe 
ndryshime në ligjin nr. 
9616/2006, “Për librin në 
Republikën e 
Shqipërisë”, i ndryshuar 

Projektligj 
Ministria 
e Kulturës 

Katërmujori 
i tretë 

tetor - 
nëntor 2023 

Te gjitha shtepite botuese.        
Autore te ndryshëm. 

Metoda 1. Rregjistri 
elektronik; Takime 
konsultative;Faqe e 
ministrisë  

Irena Prici    
  adrese -emaili 
irena.prici@kultura.gov
.al  
                                         

 
 
 
 
 

Plani Vjetor për Projektaktet që do t'i nënshtrohen Konsultimit Publik   

Ministria e Drejtësisë 

Nr Titulli i projektaktit Lloji i aktit  Ministri 
propozues 

Koha e 
pritshme për 
miratimin e 
projektaktit 

Periudha e 
pritshme e 
zbatimit të 
konsultimit 
publik 

Aktorët e targetuar Metodat e konsultimit Kontakti i personit/ave 
përgjegjës për menaxhimin e 
konsultimit publik (nr. 
telefoni, posta elektronike) 

1 Për disa shtesa dhe 
ndryshime në ligjin nr. 
80/2020, ”Për Policinë e 
Burgjeve” 

Projektligj 
Ministria 
e 
Drejtësisë 

Katërmujori 
i parë 

janar - prill 
2023 

Institucionet shteterore; 
Policia e Burgjeve; NGO 
e fushës.  

RENJK/ Takime 
konsultative me 
grupet e interesit 

Greis.Como@drejtesia.gov.
al 

2 
Për disa shtesa dhe 
ndryshime në ligjin nr. 
119/2014, “Për të 
drejtën e informimit” 

Projektligj 
Ministria 
e 
Drejtësisë 

Katërmujori 
i parë 

janar - prill 
2023 

Konsultuar në vitin 2022 
RENJK/Tryeza 
konsultimesh me 
ekspertë 

Greis.Como@drejtesia.gov.
al 

mailto:Greis.Como@drejtesia.gov.al
mailto:Greis.Como@drejtesia.gov.al
mailto:Greis.Como@drejtesia.gov.al
mailto:Greis.Como@drejtesia.gov.al
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3 

Për mbrojtjen e të 
dhënave personale 

Projektligj 
Ministria 
e 
Drejtësisë 

Katërmujori 
i dytë 

maj - gusht 
2023 

(Ky projektligj është 
publikuar në faqen e 
regjistrit të konsultimit 
publik në vitin 2022) 

RENJK/Tryeza 
konsultimesh me 
ekspertë 

Greis.Como@drejtesia.gov.
al 

4 

Për Agjencinë e 
Mbikëqyrjes në Sistemin 
Penitenciar 

Projektligj 
Ministria 
e 
Drejtësisë 

Katërmujori 
i dytë 

maj - gusht 
2023 

MD;DPB; Aktorët e 
sistemit penitenciar në 
RSH 

RENJK/Tryeza 
konsultimesh me 
ekspertë 

Greis.Como@drejtesia.gov.
al 

5 
Për disa ndryshime dhe 
shtesa në ligjin nr. 9062, 
datë 8.5.2003, “Kodi i 
Familjes”, i ndryshuar” 

Projektligj 
Ministria 
e 
Drejtësisë 

Katërmujori 
i tretë 

shtator - 
dhjetor  
2023 

Gjykatat; Individët e 
interesuar në lidhje me 
procedurat ligjore për 
birësim 

RENJK/ Tryeza 
Konsultimesh me 
ekspertë 

Greis.Como@drejtesia.gov.
al 

6 Për disa shtesa dhe 
ndryshime në ligjin 
nr.9695, datë 19.3.2007, 
“Për procedurat e 
birësimit dhe Komitetin 
Shqiptar të Birësimit”, i 
ndryshuar 

Projektligj 
Ministria 
e 
Drejtësisë 

Katërmujori 
i tretë 

shtator - 
dhjetor  
2023 

Gjykatat; Individët e 
interesuar në lidhje me 
procedurat ligjore për 
birësim 

RENJK/Tryeza 
Konsultimesh me 
ekspertë 

Greis.Como@drejtesia.gov.
al 

7 Për një shtesë dhe 
ndryshim në ligjin nr. 
7895, datë 27.01.1995 
“Kodi Penal I Republikës 
së Shqipërisë”, I 
ndryshuar 

Projektligj 
Ministria 
e 
Drejtësisë 

Katërmujori 
i tretë 

shtator - 
dhjetor  
2023 

Gjykatat;Prokuroritë 
RENJK/Tryeza 
Konsultimesh me 
ekspertë 

Greis.Como@drejtesia.gov.
al 

8 Për një shtesë në ligjin 
nr. 7905, datë 21.3.1995, 
‘Kodi ProcedurësPenale I 
Republikës së 
Shqipërisë’, i ndryshuar 

Projektligj 
Ministria 
e 
Drejtësisë 

Katërmujori 
i tretë 

shtator - 
dhjetor  
2023 

Gjykatat; 
Prokuroritë; 

RENJK/Tryeza 
Konsultimesh me 
ekspertë 

Greis.Como@drejtesia.gov.
al 

9 

Për organizimin dhe 
funksionimin e Institutit 
të Mjekësisë Ligjore 

Projektligj 
Ministria 
e 
Drejtësisë 

Katërmujori 
i tretë 

shtator - 
dhjetor  
2023 

Ekspertë të fushës 
RENJK/Tryeza 
Konsultimesh me 
ekspertë 

Greis.Como@drejtesia.gov.
al 

mailto:Greis.Como@drejtesia.gov.al
mailto:Greis.Como@drejtesia.gov.al
mailto:Greis.Como@drejtesia.gov.al
mailto:Greis.Como@drejtesia.gov.al
mailto:Greis.Como@drejtesia.gov.al
mailto:Greis.Como@drejtesia.gov.al
mailto:Greis.Como@drejtesia.gov.al
mailto:Greis.Como@drejtesia.gov.al
mailto:Greis.Como@drejtesia.gov.al
mailto:Greis.Como@drejtesia.gov.al
mailto:Greis.Como@drejtesia.gov.al
mailto:Greis.Como@drejtesia.gov.al
mailto:Greis.Como@drejtesia.gov.al
mailto:Greis.Como@drejtesia.gov.al
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10 Për disa shtesa dhe 
ndryshime në ligjin nr. 
9754, datë 14.6.2007, 
“Për përgjegjësinë 
penale të personave 
juridikë” 

Projektligj 
Ministria 
e 
Drejtësisë 

Katërmujori 
i tretë 

 
shtator - 
dhjetor  
2023 Gjykatat;Prokuroritë 

RENJK/Tryeza 
Konsultimesh me 
ekspertë 

Greis.Como@drejtesia.gov.
al 

11 Për disa shtesa dhe 
ndryshime në ligjin nr. 
82/2021, ”Për përkthimin 
zyrtar dhe 
profesionin e përkthyesit 
zyrtar” 

Projektligj 
Ministria 
e 
Drejtësisë 

Katërmujori 
i tretë 

 
shtator - 
dhjetor  
2023 

Gjykatat; Prokuroritë; 
Përkthyesit e licencuar 

RENJK/Tryeza 
Konsultimesh me 
ekspertë 

Greis.Como@drejtesia.gov.
al 

 
 
 
 

Plani Vjetor për Projektaktet që do t'i nënshtrohen Konsultimit Publik  

Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural 

Nr Titulli i projektaktit Lloji i aktit  Ministri 
propozue
s 

Koha e 
pritshme për 
miratimin e 
projektaktit 

Periudha e 
pritshme e 
zbatimit të 
konsultimit 
publik 

Aktorët e  
targetuar 

Metodat e 
konsultimit 

Kontakti i personit/ave 
përgjegjës për menaxhimin e 
konsultimit publik 

1 

Për miratimin e 
Strategjisë Kombëtare 
të Sigurisë Ushqimore 

Projektvendim 

Ministria 
e 
Bujqësis
ë dhe 
Zhvillimit 
Rural 

Katërmujori i 
parë 

Deri në prill 
2023 

MBZHR, MSHMS, AKU, 
ISUV, AKVMB, 
Operatorët e Biznesit 
Ushqimor dhe shoqata 
që janë në mbrojtje të 
konsumatorit, shoqata të 
ushqimit dhe blegtorisë. 

RENJK/takime 
fizike me grupet e 
interesit 

Ardita.Gjerasi@bujqesia.gov
.al 

2 
Për disa shtesa dhe 
ndryshime në Ligjin nr. 
113/2015, “Për urdhrin 
profesional të mjekut 
veterinar” 

Projektligj 

Ministria 
e 
Bujqësis
ë dhe 
Zhvillimit 
Rural 

Katërmujori i 
dytë 

Deri në 
gusht 2023 

MBZHR, AKVMB, AKU, 
ISUV, Urdhri i Mjekut 
Veterinar, veterinerë 
privat 

RENJK/takime 
fizike me grupet e 
interesit 

Ardita.Gjerasi@bujqesia.gov
.al 

mailto:Greis.Como@drejtesia.gov.al
mailto:Greis.Como@drejtesia.gov.al
mailto:Greis.Como@drejtesia.gov.al
mailto:Greis.Como@drejtesia.gov.al
mailto:Ardita.Gjerasi@bujqesia.gov.al
mailto:Ardita.Gjerasi@bujqesia.gov.al
mailto:Ardita.Gjerasi@bujqesia.gov.al
mailto:Ardita.Gjerasi@bujqesia.gov.al
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3 

Për disa shtesa dhe 
ndryshime në ligjin nr. 
9244/2004, “Për 
mbrojtjen e tokës” 

Projektligj 

Ministria 
e 
Bujqësis
ë dhe 
Zhvillimit 
Rural 

Katërmujori i 
dytë 

Deri në 
gusht 2023 

Grupet e interesit të 
fushës 

RENJK/takime 
fizike me grupet e 
interesit 

Ardita.Gjerasi@bujqesia.gov
.al 

4 Për disa shtesa dhe 
ndryshime në ligjin nr. 
8752/2001, “Për krijimin 
dhe funksionimin e 
strukturave për 
administrimin dhe 
mbrojtën e tokës” 

Projektligj 

Ministria 
e 
Bujqësis
ë dhe 
Zhvillimit 
Rural 

Katërmujori i 
dytë 

Deri në 
gusht 2023 

Grupet e interesit të 
fushës 

RENJK/takime 
fizike me grupet e 
interesit 

Ardita.Gjerasi@bujqesia.gov
.al 

5 
Për disa shtesa dhe 
ndryshime në ligjin nr. 
10416/2011, “Për 
materialin mbjellës 
shumëzues bimor. 

Projektligj 

Ministria 
e 
Bujqësis
ë dhe 
Zhvillimit 
Rural 

Katërmujori i 
tretë 

Deri në 
dhjetor 
2023 

Prodhesit e materialit 
mbjelles, operatoret e 
biznesit te materialit 
mbjelles dhe fermeret. 

RENJK/takime 
fizike me grupet e 
interesit 

Ardita.Gjerasi@bujqesia.gov
.al 

6 Për disa shtesa dhe 
ndryshime në ligjin nr. 
10465/2011, “Për 
shërbimin veterinar në 
Republikën e 
Shqipërisë” 

Projektligj 

Ministria 
e 
Bujqësis
ë dhe 
Zhvillimit 
Rural 

Katërmujori i 
tretë 

Deri në 
dhjetor 
2023 

MBZHR, AKVMB, AKU. 
RENJK/takime 
fizike me grupet e 
interesit 

Ardita.Gjerasi@bujqesia.gov
.al 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:Ardita.Gjerasi@bujqesia.gov.al
mailto:Ardita.Gjerasi@bujqesia.gov.al
mailto:Ardita.Gjerasi@bujqesia.gov.al
mailto:Ardita.Gjerasi@bujqesia.gov.al
mailto:Ardita.Gjerasi@bujqesia.gov.al
mailto:Ardita.Gjerasi@bujqesia.gov.al
mailto:Ardita.Gjerasi@bujqesia.gov.al
mailto:Ardita.Gjerasi@bujqesia.gov.al
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Plani Vjetor për Projektaktet që do t'i nënshtrohen Konsultimit Publik  

Ministria e Brendshme 

Nr Titulli i projektaktit Lloji i aktit  Ministri 
propozues 

Koha e 
pritshme për 
miratimin e 
projektaktit 

Periudha e 
pritshme e 
zbatimit të 
konsultimit 
publik 

Aktorët e  
targetuar 

Metodat e 
konsultimit 

Kontakti i personit/ave 
përgjegjës për menaxhimin e 
konsultimit publik 

1 

“Për disa shtesa dhe 
ndryshime në ligjin nr. 
74/2014, 'Për armët' 

Projektligj 
Ministria e 
Brendshme 

Katërmujor
i i parë 

mars - 
prill 2023  

Personat fizikë dhe 
juridikë në RSH 
(subjektet e licencuar), 
që zhvillojnë një nga 
veprimtaritë e lejuara 
me armët. 

RENJK 

besmira.hoxha@mb.gov.al , 
0697699056;  
Silvi.Tola@mb.gov.al 
0675279748; 
Margarita.Vogli@mb.gov.al 
0694310064 ; 
Reshat.Kalaci@asp.gov.al 
0694102919  

2 “Për disa shtesa e 
ndryshime në ligjin nr. 
10142, datë 15.5.2009 
“Për sigurimin shoqëror 
suplementar të 
ushtarakëve të Forcave 
të Armatosura, të 
Gardës së Republikës, të 
Shërbimit Informativ të 
Shtetit, të Agjencisë së 
Inteligjencës dhe 
Sigurisë së Mbrojtjes, të 
policisë së burgjeve, të 
policisë së Mbrojtjes nga 
Zjarri dhe Shpëtimin e të 
punonjësve të Shërbimit 
të Kontrollit të 
Brendshëm në 
Republikën e 
Shqipërisë” 

Projektligj 
Ministria e 
Brendshme 

Katërmujor
i i parë 

mars - 
prill 2023  

Forcat e Armatosura, 
Garda e Republikës, 
SHISH, Agjencia e 
Inteligjencës dhe Sigurisë 
së Mbrojtjes, Policia e 
Burgjeve, MZSH, SHKB;                 
Drejtoria e Përgjithshme 
e Sigurimeve Shoqërore 

RENJK 

gezim.sala@mb.gov.al 
0694102717; 
besmira.hoxha@mb.gov.al , 
0697699056    

3 
“Për përcaktimin e 
kritereve dhe 
procedurave të fitimit të 
shtetësisë në kuadër të 

Projektvendim 
Ministria e 
Brendshme 

Katërmujor
i i parë 

mars - 
prill 2023 

Organizatat e Shoqërisë 
Civile 

Tryezë/takim 
publik 

bledar.skenderi@mb.gov.al 
0692096142,  
besmira.hoxha@mb.gov.al , 
0697699056    
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programit të investimit 
ekonomik” 

4 

Strategjia Kombëtare 
për Parandalimin dhe 
Kundërshtimin e 
Ekstremizmit të 
Dhunshëm dhe 
Radikalizimit 2022- 2026 
dhe Plani I Veprimit 
2022-2024 

Projektvendim 
Ministria e 
Brendshme 

Katërmujor
i i parë 

mars - 
prill 2023  

Policia e Shtetit, 
Prokuroria e 
Përgjithshme, SHISH, 
Komiteti Shtetëror i 
Kulteve, Instituti për 
Demokraci dhe 
Ndërmjetësim IDM,  
Partners Albania for 
Change and 
Development, Taiex dhe 
Delegacioni I BE në 
Shqipëri, Organizata për 
Siguri dhe Bashkëpunim 
në Evropë-OSBE, 
Organizata 
Ndërkombëtare për 
Migrim-IOM, Ambasada 
e Hollandës 

RENJK 

fatilda.smajlaj@cve.gov.al 
0695768517 
besmira.hoxha@mb.gov.al , 
0697699056    

5 “Për disa shtesa dhe 
ndryshime në ligjin nr. 
10192, datë 3.12.2009, 
'Për parandalimin dhe 
goditjen e krimit të 
organizuar dhe trafiqeve 
nëpërmjet masave 
parandaluese kundër 
pasurisë', I ndryshuar” 

Projektligj 
Ministria e 
Brendshme 

Katërmujor
i i dytë 

korrik -
gusht 
2023 

Organizatat e Shoqërisë 
Civile që veprojnë në 
fushën e rehabilitimit të 
viktimave në fushën e 
krimit të organizuar 

RENJK 
besmira.hoxha@mb.gov.al , 
0697699056    

6 “Për disa shtesa dhe 
ndryshime në ligjin nr. 
34, datë 
4.07.2019, 'Për 
administrimin e pasurive 
të sekuestruara dhe të 
konfiskuara', I 
ndryshuar” 

Projektligj 
Ministria e 
Brendshme 

Katërmujor
i i dytë 

korrik -
gusht 
2023 

Organizatat e Shoqërisë 
Civile që veprojnë në 
fushën e rehabilitimit të 
viktimave në fushën e 
krimit të organizuar 

RENJK 
besmira.hoxha@mb.gov.al , 
0697699067 
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7 

“Për disa ndryshime dhe 
shtesa në ligjin nr. 
108/2014, 'Për Policinë 
e Shtetit', I ndryshuar” 

Projektligj 
Ministria e 
Brendshme 

Katërmujor
i i dytë 

korrik -
gusht 
2023 

Punonjësit e PSH, 
Sindikata e Punonjësve 
të Policisë së Shtetit, 
EU4LEA, IDM, Qendra 
për Studimin e 
Demokracisë dhe 
Qeverisjes (CSDG) 

RENJK 
besmira.hoxha@mb.gov.al , 
0697699056    

8 “Për disa shtesa dhe 
ndryshime në ligjin nr. 
10123, datë 
11.05.2009, “Për 
Gjendjen Civile” 

Projektligj 
Ministria e 
Brendshme 

Katërmujor
i i tretë 

tetor -
dhjetor 
2023 

Shtetasit e Republikës së 
Shqipërisë dhe 
institucionet që 
legjitimohen për marrjen 
e të dhënave personale 

RENJK 

vangjush.stavro@mb.gov.al 
0686047023 
besmira.hoxha@mb.gov.al , 
0697699056    

9 “Për disa shtesa dhe 
ndryshime në ligjin nr. 
9270, datë 
29.07.2004, “Për 
sistemin e adresave” 

Projektligj 
Ministria e 
Brendshme 

Katërmujor
i i tretë 

tetor -
dhjetor 
2023 

Shtetasit e Republikës së 
Shqipërisë dhe 
institucionet që 
legjitimohen për marrjen 
e të dhënave personale 

RENJK 

vangjush.stavro@mb.gov.al 
0686047023 
besmira.hoxha@mb.gov.al , 
0697699057 

10 

“Për miratimin e 
Strategjisë Kombëtare 
të Migracionit dhe Planit 
të Veprimit” 

Projektvendim 
Ministria e 
Brendshme 

Katërmujor
i i tretë 

tetor -
dhjetor 
2023 

"Delegacioni i BE; OSBE; 
GIZ; IOM; UNHCR; 
UNICEF;  Banka 
Botërore; Qendra për 
Mbrojtjen e të Drejtave 
të Fëmijëve në Shqipëri; 
Shoqata Tjetër Vizion;  
Shoqata Të ndryshëm & 
të barabartë; Shoqata e 
Bashkive të Shqipërisë; 
Save the Children; 
Caritas Albania;  
World Vision Albania; 
WHO;  
Qendra Psiko - Sociale 
""Vatra"";  
Komiteti Shqiptar i 
Helsinkit." 

RENJK, Tryezë 
Publike 

keti.suli@mb.gov.al 
0699179389  
besmira.hoxha@mb.gov.al , 
0697699056    

11 

“Për funksionimin e 
Këshillit Vendor të 
Sigurisë Publike” 

Projektligj 
Ministria e 
Brendshme 

Katërmujor
i i tretë 

tetor -
dhjetor 
2023 

BASHKITE, Njesite e 
qeverisjes vendore, 
OSBE, IDM, programi I 
Polcisise ne Komunitet, 
SCPA 

RENJK, Tryezë 
Publike 

besmira.hoxha@mb.gov.al , 
0697699056    
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12 

“Për disa ndryshime në 
ligjin nr. 107/2016, ‘Për 
Prefektin e Qarkut’” 

Projektligj 
Ministria e 
Brendshme 

Katërmujor
i i tretë 

tetor -
dhjetor 
2023 

Këshilli Konsultativ i 
Qeverisë Qendrore me 
Vetëqeverisjen Vendore, 
me pjesëmarrjen e NJVV, 
Shoqatat e Njësive të 
Vetbqeverisjes Vendore, 
Këshillat e Qarqeve etj 

RENJK 

lindita.mukaj@mb.gov.al 
0696378441; 
besmira.hoxha@mb.gov.al , 
0697699056    

13 

“Për krijimin e Zyrës së 
Rikuperimit të Aseteve” 

Projektligj 
Ministria e 
Brendshme 

Katërmujor
i i tretë 

tetor -
dhjetor 
2023 

Agjencitë ligjzbatuese, 
Prokuroria e 
Përgjithshme, SPAK/BKH, 
IDM, EU4LEA, Qendra 
për Studimin e 
Demokracisë dhe 
Qeverisjes (CSDG) 

RENJK, Tryezë 
Publike 

besmira.hoxha@mb.gov.al , 
0697699056    

 
 
 
 

Plani Vjetor për Projektaktet që do t'i nënshtrohen Konsultimit Publik 

Ministri i Arsimit dhe Sportit 

Nr Titulli i projektaktit Lloji i aktit  Ministri 
propozues 

Koha e 
pritshme për 
miratimin e 
projektaktit 

Periudha e 
pritshme e 
zbatimit të 
konsultimit 
publik 

Aktorët e 
targetuar 

Metodat e 
konsultimit 

Kontakti i personit/ave 
përgjegjës për menaxhimin e 
konsultimit publik 

1 

“Për miratimin e 
Strategjisë për 
Kërkimin Shkencor, 
Teknologjinë dhe 
Inovacionin” 

Projektligj 
Ministri i 
Arsimit dhe 
Sportit 

Katërmujori i 
parë 

janar - prill 
2023 

Institucionet e 
arsimit të lartë 
Institucionet e 
tjera që 
realizojnë 
kërkim 
shkencor 
organizata në 
fushën e 
kërkimit 
shkencor 
Komiteti i 
Politikave të 
Arsimit të 
Lartë  

Regjistri Elektronik i 
Njoftimit dhe 
Konsultimit Publik 
Takime konsulative 
me grupet e 
interesit 
Degjesa Publike 
Organe Konsultative 
Email 

nadire.pilavi@arsimi.gov.al 
 
0685268974 

mailto:nadire.pilavi@arsimi.gov.al0685268974
mailto:nadire.pilavi@arsimi.gov.al0685268974
mailto:nadire.pilavi@arsimi.gov.al0685268974


14 
 

Këshilli i 
Arsimit të 
Lartë dhe 
Kërkimit 
Shkencor 

2 

“Për disa ndryshime 
dhe shtesa në ligjin nr. 
10247, datë 4.3.2010, 
“Për Kornizën 
Shqiptare të 
Kualifikimeve”, i 
ndryshuar” 

Projektligj 
Ministri i 
Arsimit dhe 
Sportit 

Katërmujori i 
dytë 

janar - prill 
2023 

Institucionet e 
arsimit të lartë 
Organizata në 
fushën 
earsimit të 
lartë 
Këshilli i 
Arsimit të 
Lartë dhe 
Kërkimit 
Shkencor 
Institucioni 
përgjegjës për 
njohjen dhe 
njësimin e 
diplomave 

Regjistri Elektronik i 
Njoftimit dhe 
Konsultimit Publik 
Takime konsulative 
me grupet e 
interesit 
Degjesa Publike 
Organe Konsultative 
Email 

nadire.pilavi@arsimi.gov.al 
 
0685268974 

3 

“Për shkencën në 
Republikën e 
Shqipërisë” 

Projektligj 
Ministri i 
Arsimit dhe 
Sportit 

Katërmujori i 
tretë 

janar - prill 
2023 

Institucionet e 
arsimit të lartë 
Institucionet e 
tjera që 
realizojnë 
kërkim 
shkencor 
Organizata në 
fushën e 
kërkimit 
shkencor 
Komiteti i 
Politikave të 
Arsimit të 
Lartë  
Këshilli i 
Arsimit të 
Lartë dhe 
Kërkimit 
Shkencor 

Regjistri Elektronik i 
Njoftimit dhe 
Konsultimit Publik 
Takime konsulative 
me grupet e 
interesit 
Degjesa Publike 
Organe Konsultative 
Email 

nadire.pilavi@arsimi.gov.al 
 
0685268974 

mailto:nadire.pilavi@arsimi.gov.al0685268974
mailto:nadire.pilavi@arsimi.gov.al0685268974
mailto:nadire.pilavi@arsimi.gov.al0685268974
mailto:nadire.pilavi@arsimi.gov.al0685268974
mailto:nadire.pilavi@arsimi.gov.al0685268974
mailto:nadire.pilavi@arsimi.gov.al0685268974
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4 

 
 

Projektligj 
Ministri i 
Arsimit dhe 
Sportit 

Katërmujori i 
tretë 

janar - prill 
2023 

Institucionet e 
arsimit të lartë  
Institucionet e 
arsimit 
parauniversitar 
Organizata 
mbështesë në 
fushën e 
shërbimeve 
arsimore 
Këshilli i 
Arsimit të 
Lartë dhe 
Kërkimit 
Shkencor 
Këshilli 
Kombëtar I 
Arsimit 
Parauniveristar  

Regjistri Elektronik i 
Njoftimit dhe 
Konsultimit Publik 
Takime konsulative 
me grupet e 
interesit 
Degjesa Publike 
Organe Konsultative 
Email 

nadire.pilavi@arsimi.gov.al 
 
0685268974 

 
 
 
 

Plani Vjetor për Projektaktet që do t'i nënshtrohen Konsultimit Publik 

Ministria e Mbrojtjes 

Nr Titulli i 
projektaktit 

Lloji i aktit  Ministri 
propozues 

Koha e 
pritshme për 
miratimin e 
projektaktit 

Periudha e 
pritshme e 
zbatimit të 
konsultimit 
publik 

Aktorët e 
targetuar 

Metodat e konsultimit Kontakti i personit/ave përgjegjës për 
menaxhimin e konsultimit publik 

1 

 "Për disa 
shtesa dhe 
ndryshime  në 
ligjin 
nr.65.2014 
"Agjensia e 
Inteligjencës 
dhe Sigurisë së 
Mbrojtjes" 

Projektligj 

Ministria e 
Mbrojtjes 
 
Agjensia e 
Inteligjencës 
dhe Sigurisë së 
Mbrojtjes 
(AISM) 

Katërmujori i 
dytë 

maj – gusht 
2023 

1. Personeli i 
Agjencisë së 
Inteligjencës 
dhe Sigurisë së 
Mbrojtjes.                                       
 2. Institucionet 
e tjera me të 
cilat 
bashkëpunon 
AISM në 
funksion të 

RENjK; Institucionet 
në varësi të MM; 
aktorë të tjerë të 
targetuar.  

N/Toger Ervis Myrtaj 
E-mail: ervis.myrtaj@mod.gov.al   
Nr. kontakti: +355 67 40 28 068 

 
Major Arian Sopiqoti 

E-mail: arian.sopiqoti@aaf.mil.al 
Nr. kontakti: +355 69 33 87 848 

mailto:nadire.pilavi@arsimi.gov.al0685268974
mailto:nadire.pilavi@arsimi.gov.al0685268974
mailto:nadire.pilavi@arsimi.gov.al0685268974
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realizimit të 
misionit. 

2  "Për disa 
shtesa dhe 
ndryshime  në 
ligjin  
9363/2005 " 
Për mënyrën 
dhe 
procedurën e 
vendosjes dhe 
kalimit transit 
të forcave 
ushtarake të 
huaja në 
territorin e 
RSH, si dhe për 
dërgimin e 
forcave 
ushtrake 
shqiptare 
jashtë vendit" 

Projektligj 

Ministria e 
Mbrojtjes 
 
Shtabi i 
Pergjithshem i 
Forcave te 
Armatosura 
(SHPFA)  

Katërmujori i 
dytë 

maj – gusht 
2023 

 Institucionet në 
varësi të MM; 
aktorë të tjerë 
të targetuar.  

RENjK; Takime 
Konsultative; Analiza 
Institucionale.  

konsultim.publik@mod.gov.al 

3   "Për disa 
shtesa dhe 
ndryshime  në 
ligjin 
nr.64/2014 
"Për pushtetet 
dhe autoritetet 
e drejtimit dhe 
komandimit të 
FARSH" 

Projektligj 

Ministria e 
Mbrojtjes 
 
Shtabi i 
Pergjithshem i 
Forcave te 
Armatosura 
(SHPFA)  

Katërmujori i 
tretë 

shtator – 
dhjetor 2023 

 Institucionet në 
varësi të MM; 
aktorë të tjerë 
të targetuar.  

RENjK; Institucionet 
në varësi të MM; 
aktorë të tjerë të 
targetuar; Analiza 
Institucionale.  

konsultim.publik@mod.gov.al 

4 "Për 
organizimin  
dhe 
funksionimin e 
forcës 
rezerviste në 

Projektligj 

Ministria e 
Mbrojtjes 
 
Shtabi i 
Pergjithshem i 
Forcave te 

Katërmujori i 
tretë 

shtator – 
dhjetor 2023 

 Institucionet në 
varësi të MM; 
aktorë të tjerë 
të targetuar.  

RENjK; Institucionet 
në varësi të MM; 
Aktorë të tjerë të 
targetuar. Analiza 
Institucionale. 

konsultim.publik@mod.gov.al 

mailto:konsultim.publik@mod.gov.al
mailto:konsultim.publik@mod.gov.al
mailto:konsultim.publik@mod.gov.al
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Republikën e 
Shqipërisë" 

Armatosura 
(SHPFA)  

5  "Për disa 
shtesa dhe 
ndryshime në 
ligjin nr.10435, 
datë 23.6.2011 
për Kërkim 
shpëtimin në 
RSH 

Projektligj 

Ministria e 
Mbrojtjes 
 
Qendra 
Kombetare e 
Kerkim 
Shpetimit 

Katërmujori i 
tretë 

shtator – 
dhjetor 2023 

 Institucionet në 
varësi të MM; 
aktorë të tjerë 
të targetuar.  

RENjK; Institucionet 
në varësi të MM; 
Aktorë të tjerë të 
targetuar;Analiza 
Institucionale.  

konsultim.publik@mod.gov.al 

 
 
 

Plani Vjetor për Projektaktet që do t'i nënshtrohen Konsultimit Publik 

Ministër Shteti dhe Kryenegociator 

Nr Titulli i 
projektaktit 

Lloji i aktit  Ministri propozues Koha e 
pritshme për 
miratimin e 
projektaktit 

Periudha e 
pritshme e 
zbatimit të 
konsultimit 
publik 

Aktorët e 
targetuar 

Metodat e konsultimit Kontakti i personit/ave përgjegjës për 
menaxhimin e konsultimit publik 

1 Për miratimin e 
Planit 
Kombëtar për 
Integrimin 
Evropian 2023-
2025 

Projektven
dim 

Ministër Shteti 
dhe 
Kryenegociator 

Katërmujori 
i parë 

janar - shkurt 
2023 

Shoqëria civile 
dhe grupet e 
interesit 

Rregjistri elektronik i 
konsultimit publik 
dhe takim publik 

hadit.kovaci@kryeministria.al   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:konsultim.publik@mod.gov.al
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Plani Vjetor për Projektaktet që do t'i nënshtrohen Konsultimit Publik 

Ministri i Shtetit per Mbrojtjes se Sipermarrjes 

Nr Titulli i projektaktit Lloji i aktit  Ministri 
propozues 

Koha e 
pritshme për 
miratimin e 
projektaktit 

Periudha e 
pritshme e 
zbatimit të 
konsultimit 
publik 

Aktorët e 
targetuar 

Metodat e konsultimit Kontakti i personit/ave 
përgjegjës për menaxhimin e 
konsultimit publik 

1 

Ligji per Dhomat e 
Tregtise dhe Industrise 

Projektligj 

Ministri i 
Shtetit per 
Mbrojtjes se 
Sipermarrjes 

Katërmujori i 
dytë 

qershor 
2023 

Perfaqesues 
nga shoqatat e 
biznesit; 
Perfaqesues 
nga dhomat e 
tregtise dhe 
industrise sipas 
ligjit ne fuqi; 
Perfaqesues te 
biznesit; 

Regjistri Elektronik i 
Njoftimit dhe 
Konsultimit Publik;  
Takime konsultative 
me grupet e 
interesit;  
Dëgjesa Publike;  

Reald Keta / 
reald.keta@sipermarrja.go
v.al / +355692169113 

 
 
 
 
 
 
 

Plani Vjetor për Projektaktet që do t'i nënshtrohen Konsultimit Publik 

Kryeministri/ Zëvendëskryeministri / Inspektoriati Qendror 

Nr Titulli i projektaktit Lloji i aktit  Ministri propozues Koha e 
pritshme për 
miratimin e 
projektaktit 

Periudha e 
pritshme e 
zbatimit të 
konsultimit 
publik 

Aktorët e 
targetuar 

Metodat e konsultimit Kontakti i personit/ave 
përgjegjës për menaxhimin e 
konsultimit publik 

1 
"Për Inspektimin 
në Republikën e 
Shqipërisë" 

Projektligj 

Kryeministri/ 
Zëvendëskryeministri 
/ Inspektoriati 
Qendror 

Katërmujori i 
parë 

Realizuar 
në 2022 

Inspektorët 
shtetërorë dhe 
vendorë/operato
rët ekonomikë 

Publikimi në RENJK 
dhe takime 
konsultative 

Gentjana.Zallumi@insq.gov
.al / 0699961531 
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2 "Për miratimin e 
Rregullores së 
Përgjithshme të 
Metodologjisë së 
përcaktimit të 
dënimeve 
administrative, 
në procesin e 
inspektimit" 

Projektvendim 

Kryeministri/ 
Zëvendëskryeministri 
/ Inspektoriati 
Qendror 

Katërmujori i 
parë 

shkurt 
2023 

Inspektorët 
shtetërorë dhe 
vendorë 

Publikimi në 
RENJK/faqen 
zyrtare të IQ  

Gentjana.Zallumi@insq.gov
.al / 0699961531 

 
 
 
 
 

Plani Vjetor për Projektaktet që do t'i nënshtrohen Konsultimit Publik 

Kryeministri/ Zëvendëskryeministri / Departamenti Administratës Publike 

Nr Titulli i projektaktit Lloji i aktit  Ministri propozues Koha e 
pritshme për 
miratimin e 
projektaktit 

Periudha e 
pritshme e 
zbatimit të 
konsultimit 
publik 

Aktorët e 
targetuar 

Metodat e 
konsultimit 

Kontakti i personit/ave 
përgjegjës për menaxhimin e 
konsultimit publik 

1 
 
 
 
 
 
 
 

Për disa shtesa 
dhe ndryshime 
në ligjin nr. 
152/2013, "Për 
nëpunësin civil", 
të ndryshuar. 

Projektligj  
Kryeministri/ 
Zëvendëskryeministri/  
DAP 

Katërmujori i 
tretë 

shtator - 
dhjetor 
2023 

Institucionet e 
Administratës 
Shtetërore, 
grupe interesi 
dhe shoqëri 
civile 

Regjistri elektronik, 
metoda të tjera të 
konsultimti publik 
(konsultim permes 
postes elektronike 
dhe/ose takime 
konsultative) 

Valbona Lekaj - Sektori i 
Programeve të Qeverisjes 
së Mirë dhe Jetësimit të 
Prioriteteve 
(Valbona.Lekaj@dap.gov.al)  
+355 4 2235937 

2 Për disa shtesa 
dhe ndryshime 
në ligjin nr. 
90/2012, "Për 
organizimin dhe 
funksionimin e 
administratës 
shtetërore" 

Projektligj  
Kryeministri/ 
Zëvendëskryeministri/  
DAP 

Katërmujori i 
tretë 

shtator - 
dhjetor 
2023 

Institucionet e 
Administratës 
Shtetërore, 
grupe interesi 
dhe shoqëri 
civile 

Regjistri elektronik, 
metoda të tjera të 
konsultimti publik 
(konsultim permes 
postes elektronike 
dhe/ose takime 
konsultative) 

Valbona Lekaj - Sektori i 
Programeve të Qeverisjes 
së Mirë dhe Jetësimit të 
Prioriteteve 
(Valbona.Lekaj@dap.gov.al)  
+355 4 2235938 

3 Për miratimin e 
Strategjisë 
Ndërsektoriale të 
Reformës në 
Administratën 

Projektvendim  
Kryeministri/  
Zëvendëskryeministri/ 
DAP 

Katërmujori i 
tretë 

shtator - 
dhjetor 
2023 

Institucionet e 
administratës 
shtetërore, 
institucionet e 
pavarura,  

Regjistri elektronik, 
metoda të tjera të 
konsultimti publik 
(konsultim permes 
postes elektronike 

Valbona Lekaj - Sektori i 
Programeve të Qeverisjes 
së Mirë dhe Jetësimit të 
Prioriteteve 
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Publike 2023- në 
vijim.  

 grupe interesi, 
shoqëri civile 

dhe/ose takime 
konsultative) 

(Valbona.Lekaj@dap.gov.al)  
+355 4 2235940 

 
 

Plani Vjetor për Projektaktet që do t'i nënshtrohen Konsultimit Publik 

Kryeministri/ Zëvendëskryeministri / Agjencia e Prokurimit Publik 

Nr Titulli i projektaktit Lloji i aktit  Ministri propozues Koha e 
pritshme për 
miratimin e 
projektaktit 

Periudha e 
pritshme e 
zbatimit të 
konsultimit 
publik 

Aktorët e 
targetuar 

Metodat e 
konsultimit 

Kontakti i personit/ave 
përgjegjës për menaxhimin e 
konsultimit publik 

1 

"Për disa shtesa 
dhe ndryshime 
në " Ligjin 
162/2020 "Për 
prokurimin 
publik" 

Projektligj 

Kryeministri/ 
Zëvendëskryeministri 
/ Agjencia e 
Prokurimit Publik 

Katërmujori i 
tretë 

shtator - 
dhjetor 
2023 

Institucionet e 
qeverisjes qe 
ndrore dhe 
vendore, 
Institucionet e 
pavarura, 
Shoqatat e 
biznesit dhe te 
industrise, 
organizatat e 
shoqerise civile, 
donatoret e huaj 

Nëpërmjet 
mjeteve 
elektronike 

Geri Pilaca                                                              
Tel: 0697793695                                                       
E-mail: 
Geri.Pilaca@app.gov.al 

 
 
 

Plani Vjetor për Projektaktet që do t'i nënshtrohen Konsultimit Publik 

Kryeministri/ Zëvendëskryeministri / Agjencia e Menaxhimit të Burimeve Ujore 

Nr Titulli i projektaktit Lloji i aktit  Ministri propozues Koha e 
pritshme për 
miratimin e 
projektaktit 

Periudha e 
pritshme e 
zbatimit të 
konsultimit 
publik 

Aktorët e 
targetuar 

Metodat e 
konsultimit 

Kontakti i personit/ave 
përgjegjës për menaxhimin e 
konsultimit publik 
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1 Projektvendim 
"Për miratimin e 
Planit të 
menaxhimit të 
rrezikut nga 
përmbytjet për 
disa zona ku 
ekziston rreziku 
potencial nga 
përmbytjet ose ka 
gjasa të ndodhin 
përmbytje, drin-
bunë 4, 5 dhe 6 
(Territori i Njësive 
Administrative 
Shkodër, Ana e 
Malit, Bërdicë, 
Dajç, Guri i Zi, 
Rrethinat dhe 
Velipojë të 
Bashkisë Shkodër 
dhe Njësinë 
Administrative 
Bushat të 
Bashkisë Vau i 
Dejës)" 

Projektvendim  
Kryeministri/ 
Zëvendëskryeministri 
/ AMBU 

Katërmujori i 
tretë 

shkurt - 
korrik 2023 

Takime në nivel 
qarku me 
pëfaqësues të 
bashkisë 
Shkodër dhe 
bashkisë Vau I 
Dejës, shoqata 
për mbrojtjen e 
mjedisit, 
përfaqësues të 
universiteteve 

Publikimi në 
Regjistrin 
Elektronik  Për 
Njoftimet dhe 
Konsultimet 
Publike, faqja 
zyrtare e AMBU, 
Zhvillimi I 
Takimeve në nivel 
Qarku, Bashkia 
Shkodër dhe Vau I 
Dejës 

hermon.bonati@ambu.gov.a
l;  

2 

Projektvendim 
"Për miratimin e  
Planit të 
Menaxhimit të 
basenit ujor të 
lumit Erzen" 

Projektvendim  
Kryeministri/Zëvendës
kryeministri / AMBU 

Katërmujori i 
tretë 

shkurt 
2023 

Takime në nivel 
KBU me 
prefektin, 
përfaqësues të 
bashkive, 
perfaqësues te 
insitucioneve 
lokale, 
përfaqësues të 
grupeve te 
interesit, OJF, 
Shoqata per 
mbrojtjen e 
mjedisit, uk , per 
mbrojtjen e 
interesave te 

Publikimi në 
Regjistrin 
Elektronik  Për 
Njoftimet dhe 
Konsultimet 
Publike, Publikimi 
në faqen zyrtare të 
AMBU, Zhvillimi I 
Takimeve në KBU 
Erzen 

ermela.kraja@ambu.gov.al;  
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perdoruesve te 
burimeve ujore 
etj, perfaqesues 
te 
Universiteteve 

3 

Projektvendim 
"Për miratimin e  
Planit të 
Menaxhimit të 
basenit ujor të 
lumit Ishëm" 

Projektvendim  
Kryeministri/Zëvendës
kryeministri / AMBU 

Katërmujori i 
tretë 

shkurt 
2023 

Takime në nivel 
KBU me 
prefektin, 
përfaqësues të 
bashkive, 
perfaqësues te 
insitucioneve 
lokale, 
përfaqësues të 
grupeve te 
interesit, OJF, 
Shoqata per 
mbrojtjen e 
mjedisit, uk , per 
mbrojtjen e 
interesave te 
perdoruesve te 
burimeve ujore 
etj, perfaqesues 
te 
Universiteteve 

Publikimi në 
Regjistrin 
Elektronik  Për 
Njoftimet dhe 
Konsultimet 
Publike, Publikimi 
në faqen zyrtare të 
AMBU, Zhvillimi I 
Takimeve në KBU 
Erzen 

ermela.kraja@ambu.gov.al;  

4 

Projektvendim 
"Për miratimin e  
Planit të 
Menaxhimit të 
basenit ujor të 
lumit Mat" 

Projektvendim  
Kryeministri/Zëvendës
kryeministri / AMBU 

Katërmujori i 
tretë 

janar - prill 
2023 

Takime në nivel 
KBU me 
prefektin, 
përfaqësues të 
bashkive, 
perfaqësues te 
insitucioneve 
lokale, 
përfaqësues të 
grupeve te 
interesit, OJF, 

Publikimi në 
Regjistrin 
Elektronik  Për 
Njoftimet dhe 
Konsultimet 
Publike, faqja 
zyrtare e AMBU, 
Zhvillimi I 
Takimeve në KBU 
Mat 

ermela.kraja@ambu.gov.al;   
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Shoqata per 
mbrojtjen e 
mjedisit, uk , per 
mbrojtjen e 
interesave te 
perdoruesve te 
burimeve ujore 
etj, perfaqesues 
te 
Universiteteve 

 
 
 

Plani Vjetor për Projektaktet që do t'i nënshtrohen Konsultimit Publik 

Kryeministri/Zëvendëskryeministri/Agjencia Shtetërore e Programimit Strategjik  

Nr Titulli i projektaktit Lloji i aktit   Institucioni propozues Koha e 
pritshme për 
miratimin e 
projektaktit 

Periudha e 
pritshme e 
zbatimit të 
konsultimit 
publik 

Aktorët e 
targetuar 

Metodat e 
konsultimit 

Kontakti i personit/ave 
përgjegjës për menaxhimin e 
konsultimit publik (nr. telefoni, 
posta elektronike) 

1 

“Për miratimin e 
Strategjisë 
Ndërsektoriale të 
Ekonomisë Blu 
2023 -2030”. 

Projektvendim 
Kryeministri/Zëvendës
kryeministri (SASPAC)  

Katërmujori i 
dytë 

maj - gusht 
2023 

Ministria e 
Financave dhe 
Ekonomisë; 
Ministria e 
Mbrojtjes; 
Ministria e 
Brendshme; 
Ministria e 
Bujqësisë dhe 
Zhvillimit Rural; 
Ministria e 
Turizmit dhe 
Mjedisit; 
Ministria e 
Infrastrukturës 
dhe Energjisë; 
Ministër Shteti 
për Mbrojtjen e 
Sipërmarrjes; 
Kryeministria; 

Regjistri Elektronik 
i Njoftimit dhe 
Konsultimit Publik;  
Takime 
konsultative me 
grupet e interesit;  
Dëgjesa Publike;  
Posta Elektronike. 

kelvin.strazimiri@saspac.gov
.al 
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Policia e Shtetit; 
Drejtoria e 
Përgjithshme 
Detare; Qendra 
Kombëtare e 
Urgjencës 
Mjekësore; 
Agjencia e 
Menaxhimit të 
Burimeve Ujore; 
Agjencia 
Kombëtare e 
Planifikimit të 
Territorit; Fondi 
Shqiptar i 
Zhvillimit; 
Pushteti Vendor 
- Përfaqësues të 
Institucioneve 
të ndryshme 
qendrore apo të 
bashkive 
bregdetare dhe 
bregliqenore; 
Ekspertë të tjerë 
brenda apo 
jashtë vendit; 
Publiku i gjerë.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hartoi: Sofia Kaloshi 
 
 
 


