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KRYEMINISTRIA 
INSPEKTORATI QENDROR 

 

 

 

RAPORTI I VITIT 2022 PËR PROCESIN E KONSULTIMIT PUBLIK TË REALIZUAR 

NGA INSPEKTORATI QENDROR 

 

 

 

1. Përmbledhja ekzekutive (pasqyra e statistikave kryesore mbi konsultimet e kryera me 

mësimet e nxjerra, sfidat dhe mundësitë) 

 

Gjatë vitit 2022, Inspektorati Qendror ka kryer procesin e konsultimit publik për një projektakt, 

dhe konkretisht: 

 

- Projektligji “Për inspektimin në Republikën e Shqipërisë”. 

 

Projektakti i konsultuar është i parashikuar në Planin e Përgjithshëm Analitik të Projektakteve 

2022, miratuar me Vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 850, datë 29.12.2021, “Për miratimin e 

programit të përgjithshëm analitik të projektakteve që do të paraqiten për shqyrtim në Këshillin e 

Ministrave gjatë vitit 2022”. 

 

Projektligji është konsultuar përmes takimeve konsultative me ekspertë dhe grupe të interesit, si 

dhe përmes publikimit në Regjistrin Elektronik të Njoftimeve dhe Konsultimeve Publike, në 

përputhje me përcaktimet e nenit 15, të ligjit “Për Njoftimin dhe Konsultimin Publik”. 

 

Procesi i konsultimit publik për projektligjin “Për inspektimin në Republikën e Shqipërisë” ka 

nisur fillimisht përmes tryezave të konsultimit publik, të cilat datojnë që në vitin 2018. 

Kontributet nga takimet konsultative janë përcjellë në adresën elektronike të Inspektoratit 

Qendror dhe Inspektorit të Përgjithshëm, si dhe në adresën postare të Kryeministrisë, me 

shkresën nr. 205 prot., datë 13.05.2022, e përcjellë nga Inspektorati Qendror me kërkesë të 

dhomave të tregtisë dhe industrisë, shoqatat e biznesit vendase dhe të huaja. Ndërkohë, nga 

monitorimi i platformës së Regjistrit Elektronik të Njoftimeve dhe Konsultimeve Publike, vihet 

re se për vitin 2022, ka patur 266 vizitorë nga publiku, por nuk janë përcjellë komente përmes 

RENJK. Përfshirja e aktorëve dhe grupeve të interesit, të cilët kanë dhënë kontributin e tyre dhe 

ka gjeneruar më shumë rekomandime, ka qenë më efikase përmes takimeve konsultative. 

 

2. Analiza e konsultimeve të kryera 

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

2.1.1. Cili ishte numri i përgjithshëm i akteve të miratuara në një vit të caktuar? 
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Për vitin 2022 nuk është miratuar asnjë akt për Inspektoratin Qendror. 

 

2.1.2. Sa akte janë konsultuar dhe sa jo? 

Për vitin 2022, është konsultuar një projektakt dhe konkretisht projektligji “Për inspektimin në 

Republikën e Shqipërisë” dhe nuk është konsultuar 1 projektvendim, pasi nuk bën pjesë në 

natyrën e projektvendimeve, që miratojnë dokumente strategjike dhe politika me interes të lartë 

publik, sipas përcaktimeve të ligjit nr. 146/2014, “Për Njoftimin dhe Konsultimin Publik”. 

2.1.3. Sa ligje me raporte VNR-je janë konsultuar? 

 

Është konsultuar projektligji “Për inspektimin në Republikën e Shqipërisë”, së bashku me 

Raportin e Vlerësimit të Ndikimit. 

 

2.1.4.  Për sa akte në a) Programin Analitik, b) PKIE, c) dokumente strategjike të sektorit, janë 

përdorur kriteret/përjashtimet nga konsultimet publike? Cilat janë arsyet kryesore për të 

mos u konsultuar (nëse ka të tilla)? 

 

Për vitin 2022, nuk është konsultuar një projektakt (projektvendim), pasi nuk bën pjesë në 

projektvendime që miratojnë dokumente strategjike dhe politika me interes të lartë publik, sipas 

përcaktimeve të ligjit nr. 146/2014, “Për Njoftimin dhe Konsultimin Publik”. 

 

2.1.5. Cila ishte struktura e akteve të konsultuara (sa projektligje, VKM, udhëzime, etj.)?  

 

Akti i konsultuar është projektligj. 

 

2.1.6. A është përmirësuar situata në krahasim me vitin e kaluar (cilësoni)? 

 

Për vitin 2021, Inspektorati Qendror nuk ka kryer konsultim publik në Regjistrin Elektronik të 

Njoftimeve dhe Konsultimeve Publike. 

 

2.2. Metodat e konsultimit 

2.2.1. Cilat ishin metodat më të përdorura të konsultimit? (Jepni numrin e konsultimeve të kryera 

për secilën metodë - regjistri elektronik, posta elektronike, faqe interneti, takime publike, 

komitete këshillimore, etj.) 

 

Metodat e përdorura për konsultimin publik kanë qenë: 

 

1. Konsultimi në faqen zyrtare të konsultimit publik, RENJK; 

2. Tryeza të konsultimit me ekspertë dhe grupet e interesit1. 

                                              
1 Takimet konsultative për projektligjin “Për inspektimin në Republikën e Shqipërisë”, datojnë që në vitin 2018. Për 

vitin 2022, është organizuar një takim konsultativ përmbyllës, që është përmbyllur me kërkesën e sipërmarrjes, 

përcjellë pranë Kryeministrisë nga Inspektorati Qendror. 
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Kontributet janë përcjellë në kuadër të procesit të konsultimit dhe përmirësimit të përmbajtjes së 

projektligjit, nga grupet e interesit dhe ekspertë të fushës së inspektimit2, në adresën elektronike 

të Inspektoratit Qendror dhe Inspektorit të Përgjithshëm, në adresën postare të Kryeministrisë me 

komente dhe sugjerime nga përfaqësuesit e dhomave të biznesit3, si dhe në tryezat e konsultimit 

të zhvilluara kryesisht pranë Inspektoratit Qendror, të cilat janë mbledhur nga personi përgjegjës 

pranë Inspektoratit Qendror. 

 

2.2.2. Cila metodë konsultimi gjeneroi numrin më të madh të komenteve? 

 

Metoda më efikase e konsultimit për projektligjin “Për inspektimin në Republikën e Shqipërisë” 

dhe që gjeneroi numrin më të madh të komenteve/rekomandimeve, ka rezultuar konsultimi 

përmes takimeve konsultative. 

 

2.2.3. A organizoi institucioni konsultime paraprake në fazat e hershme të hartimit? Nëse po, në 

sa raste? 

 

Takimet konsultative kanë iniciuar që në vitin 2018, si pjesë e procesit të reformimit të 

inspektimeve, dhe fillimisht është propozuar një projektakt ndryshues, por duke qenë se 

dispozitat ndryshuese preknin një pjesë të konsiderueshme të ligjit aktual, u propozua një 

projektligj i ri. Konsultimi nëpërmjet zhvillimit të tryezave me ekspertë të fushës së inspektimit 

(përfaqësues nga OECD) dhe grupe të interesit (dhomat e biznesit), ka qenë shumë produktiv, 

duke gjeneruar numrin më të madh të komenteve dhe rekomandimeve, të cilat janë përmbledhur 

sipas tematikave nga Inspektorati Qendror.  

 

2.3. Kohëzgjatja e konsultimeve 

2.3.1. Sa konsultime ishin të hapura për 20 ditë pune siç kërkohet nga ligji? Cila ishte periudha 

më e gjatë apo më e shkurtër e kohëzgjatjes së konsultimeve?  

 

Konsultimi për projektligjin “Për inspektimin në Republikën e Shqipërisë”, ka qenë i hapur në 

Regjistrin Elektronik të Njoftimeve dhe Konsultimeve Publike, për 20 ditë pune, dhe konkretisht 

10.10.2022-5.11.2022. 

 

2.3.2.  Cila ishte kohëzgjatja mesatare e konsultimit? 

 

Nisur nga fakti se për vitin 2022, Inspektorati Qendror ka konsultuar vetëm një projektakt, 

kohëzgjatja e vetme është prej 20 ditë pune. 

 

2.3.3. A është përmirësuar situata në krahasim me vitet e kaluara? 

                                              
2 Daniel Trnka, OECD Senior Policy Analyst 
3 Shkresa me nr. 114 prot., datë 08.11.2018 dhe shkresa nr. 205 prot., date 13.05.2022, e përcjellë nga Inspektorati 

Qendror me kërkesë të Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë, shoqatat e biznesit vendase dhe të huaja. 
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Amendimi i ligjit aktual për inspektimin është publikuar në formën e një projektligji ndryshues 

në Regjistrin Elektronik të Njoftimeve dhe Konsultimeve Publike edhe në vitin 2019, me 

kohëzgjatje 20 ditë pune (18.02.2019-15.03.2019). Nga monitorimi i platformës së RENJK vihet 

re se ka pasur një numër total prej 7530 vizitorësh dhe ka marrë 12 komente nga konsultimi me 

qytetarët. Për vitin 2022 shihet një ulje e numrit të shikueshmërisë dhe mungon pjesëmarrja e 

publikut përmes komenteve në RENJK. 

 

2.4. Palët e interesuara të përfshira 

2.4.1 Sa aktorë të jashtëm, jo-qeveritarë morën pjesë për hartimin e akteve si anëtarë të caktuar 

të grupeve të punës/organeve këshillimore në vitin e caktuar? 

 

Kontributet janë dhënë nga ekspertë të fushës dhe konkretisht nga analisti i lartë (ekspert në 

fushën e inspektimeve) pranë OECD dhe nga Këshilli i Investimeve (Albania Investment 

Council) si dhe nga përfaqësues të sipërmarrjes. 

 

2.4.2 Cila ishte struktura e anëtarëve të jashtëm të grupeve të punës (ekspertë individualë, 

OSHC, kompani, etj.) 

 

Një ekspert në fushën e inspektimeve (analist i lartë i politikave në OECD), Këshilli i 

Investimeve, përfaqësues nga Dhomat e Tregtisë dhe Industrisë, përfaqësues nga Shoqatat e 

biznesit vendase dhe të huaja. 

 

2.4.3 Sa palë të interesuara morën pjesë/dhanë komente në konsultimet e hapura të realizuara 

për projekt-aktet në vitin e caktuar? 

 

Palë të interesuara në këtë proces, të cilët kanë dhënë në mënyrë të vazhdueshme kontributin e 

tyre, që më nisjen e propozimeve në amendimin e ligjit për inspektimin, si pjesë e reformës në 

inspektime, kanë qenë dhomat e biznesit. Duke qenë se takimet konsultative kanë vijuar që në 

vitin 2018, viti 2022 ka qenë një vit përmbyllës i këtij procesi. 

 

2.4.4 Cila ishte struktura e kontribuesve në konsultimet publike, sa persona, sa persona juridikë 

(ndërmarrje, shoqata, etj.)? 

 

Kontribues në këtë proces ka qenë në mënyrë të vazhdueshme sipërmarrja, dhe në vitin 2022, me 

shkresën nr. 205 prot, është përcjellë për njohje kërkesa për reformën në inspektime, e cila është 

nënshkruar nga 7 përfaqësues. Që me nisjen e procesit të draftimit, ka kontribuar Z. Daniel 

Trnka, i cili ka qenë pjesë e tryezave të konsultimit pubik, të mbajtura pranë Inspektoratit 

Qendror dhe komentet/rekomandimet i ka dërguar edhe në formë elektronike, në adresën e 

Inspektorit të Përgjithshëm. Komente dhe rekomandime ka dërguar në formë elektronike edhe 

Këshilli i Investimeve (Albania Investment Council). 
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2.4.5 A është përmirësuar situata në krahasim me vitet e kaluara? 

 

Nga viti 2019, Inspektorati Qendror nuk ka zhvilluar konsultim në RENJK, përveç se takime 

konsultative. Duke qenë se ka qenë një proces vijues, viti 2022 ka qenë një vit përmbyllës i të 

gjithë procesit të hartimit dhe konsultimit të projektaktit. 

 

2.5.  Rekomandimet dhe komentet e marra 

2.5.1. Sa është numri i rekomandimeve dhe komenteve të marra gjithsej dhe mesatarja për çdo 

konsultim? 

 

Për projektligjin “Për inspektimin në Republikën e Shqipërisë janë përcjellë   

komente/rekomandime nga takimet konsultative, të cilat janë përmbledhur nga Inspektorati 

Qendror sipas tematikës së tyre, dhe në total janë 10 rekomandime. 

 

2.5.2. Sa prej tyre u pranuan, u pranuan pjesërisht ose u refuzuan? 

 

8 komente/rekomandime janë pranuar, një koment është pranuar pjesërisht dhe një koment është 

refuzuar. 

 

2.5.3. Cila është tendenca nëse krahasohet me vitet e kaluara? 

 

Vlerësojmë se situata në krahasim me vitet e kaluara është në të njëjtat nivele, sa i përket 

takimeve konsultative dhe kërkesave për përfundimin e këtij procesi. 

 

2.5.4. Sa raporte të VNR-së janë ndryshuar/përditësuar në bazë të informacionit/të dhënave të 

marra gjatë konsultimit publik? 

 

Për vitin 2022, raporti i VNR për projektligjin “Për inspektimin në Republikën e Shqipërisë” nuk 

ka ndryshuar. 

 

2.6.  Raportet mbi rezultatet e konsultimit 

 

2.6.1. Sa raporte konsultimi publikoi institucioni? 

 

Gjatë vitit 2022 u publikua një raport konsultimi publik në RENJK dhe në Programin e 

Transparencës së Inspektoratit Qendror. 

 

2.6.2. Nëse disa nuk u publikuan, cilat janë arsyet? 

 

Gjatë vitit 2022, nuk ka pasur raporte të pa publikuara. 
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3.  Sfidat dhe mundësitë për të ardhmen (Cilat janë sfidat kryesore në organizimin dhe 

zbatimin e konsultimeve në ministri dhe si duhet dhe do të adresohen ato në periudhën tjetër 

të raportimit?) 

 

Sfida kryesore që paraqet konsultimi publik lidhet me gjithëpërfshirjen e publikut në këtë proces, 

dhe më së shumti sa i përket konsultimit elektronik, për të dhënë komente apo rekomandime mbi 

përmbajtjen e projektakteve. Mendojmë se një mekanizëm për arritjen e këtij qëllimi  është edhe 

zhvillimi i trajnimeve mbi procesin e konsultimit publik për punonjësit që merren me hartimin e 

projekatkteve, me synim përdorimin edhe më të mirë dhe të shtuar të metodave gjatë procesit të 

konsultimit publik dhe rritjen e pjesëmarrjes së publikut në konsultimin e projektakteve. 

 

 

 

 

 


