
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 

përjegjës për 

menaxhimin e 

konsultimit 

publik

1

Për miratimin e

Strategjisë 

Kombëtare

të Sigurisë 

Ushqimore

Projektvendim

Ministria e 

Bujqësisë 

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@b

ujqesia.gov.al

2

Për disa shtesa dhe

ndryshime në Ligjin 

nr.

113/2015, “Për 

urdhrin

profesional të 

mjekut

veterinar”

Projektligj

Ministria e 

Bujqësisë 

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@b

ujqesia.gov.al

3

Për disa shtesa dhe

ndryshime në ligjin 

nr.

9244/2004, “Për

Projektligj

Ministria e 

Bujqësisë 

dhe 

Zhvillimit 

Katërmujori i 

dytë

Deri në gusht 

2023

Grupet e interesit të 

fushës

RENJK/takime 

fizike me 

grupet e 

interesit

ardita.gjerasi@b

ujqesia.gov.al
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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 

Bujqësisë 

dhe 

Zhvillimit 

Rural

Katërmujori i 

dytë

Deri në gusht 

2023

Grupet e interesit të 

fushës

RENJK/takime 

fizike me 

grupet e 

interesit

ardita.gjerasi@b

ujqesia.gov.al

5

Për disa shtesa dhe

ndryshime në ligjin 

nr.

10416/2011, “Për 

materialin mbjellës

shumëzues bimor.

Projektligj

Ministria e 

Bujqësisë 

dhe 

Zhvillimit 

Rural

Katërmujori i 

tretë

Deri në dhejtor 

2023

Prodhesit e materialit 

mbjelles, operatoret e 

biznesit te materialit 

mbjelles dhe 

fermeret.

RENJK/takime 

fizike me 

grupet e 

interesit

ardita.gjerasi@b

ujqesia.gov.al

6

Për disa shtesa dhe

ndryshime në ligjin 

nr.

10465/2011, “Për

shërbimin veterinar 

në Republikën e

Shqipërisë”

Projektligj

Ministria e 

Bujqësisë 

dhe 

Zhvillimit 

Rural

Katërmujori i 

tretë

Deri në dhejtor 

2023
MBZHR, AKVMB, AKU.

RENJK/takime 

fizike me 

grupet e 

interesit

ardita.gjerasi@b

ujqesia.gov.al
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