
Aneks 3: RAPORT I KONSULTIMIT PUBLIK  

 

Draft Akti/Dokumenti i Politikës: 

Projektligji “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 10304, datë 15.7.2010 “Për sektorin minerar 
në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar” 

 

Kohëzgjatja e Konsultimit: 

20 ditë 

 

Aktivitetet e Konsultimit: 

MIE ka përmbushur detyrimin ligjor për ta konsultuar këtë projektligj përmes konsultimeve të 
hapura në mjediset e Ministrisë. Në datë 19.02.2020 në ambientet e Ministrisë së Infrastrukturës 
dhe Energjisë u zhvillua një takim me përfaqësues të Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë, 
Agjencisë Kombëtare të Burimeve Natyrore, Platforma e Bashkëqeverisjes, përfaqësues të 
subjekteve minerare dhe me Presidentin e Shoqatës së Minierave z. Adhurim Ҫaushi për te 
diskutuar  rreth ndryshimeve në Ligjin Nr. 10304, datë 15.07.2010.  

Të ftuar për të qenë të hapur në diskutim përfaqësuesit e subjekteve minerare folën rreth 
problematikave që has biznesi duke propozuar disa ndryshime si më poshtë:  

-  U propozua që në nenin 17/1, të parashikohet mundësia e pajisjes me leje minerare të 
subjekteve pjesëmarrëse në realizimin e projekteve për qëllime publike vendore ose 
kombëtare. 

Ky propozim u pranua pasi në ligjin minerar është parashikuar mundësia e pajisjes me leje 
shfrytëzimi të karrierave për subjektet të cilat kanë fituar të drejtën e realizimit të projekteve me 
rëndësi kombëtare apo lokale. Momentalisht kjo e drejtë i jepet vetëm subjektit të krijuar nga njësia 
përkatëse e qeverisjes vendore ose subjektit, i cili ka fituar të drejtën e realizimit të projektit me 
rëndësi kombëtare. 
Subjektet të cilat fitojnë të drejtën e realizimit të projekteve me rëndësi kombëtare, mund të jenë 
specializuar në fushën e ndërtimeve publike por mund të mos jenë të specializuar për të kryer 
veprimtari minerare. Në kushte të tilla këto subjekte nënkontraktojnë shoqëri të tjera për të kryer 
këtë veprimtari. Për këtë arsye ky propozim u pranua dhe në draft ligj u parashikua që Leja e 
shfrytëzimit të karrierave për qëllime publike vendore ose kombëtare t’i jepet edhe subjekteve 
pjesëmarrëse në realizimin e projektit. 
 

- U propozuan që faturimi i rentës minerare të bëhet sipas mineralit të thatë, sepse lagështia 
e mineralit e përllogaritur sjell dëm monetar për shoqërinë. Renta minerare llogaritet në 
përqindje të vlerës së siguruar nga shitja e mineralit të papërpunuar, të prodhuar nga zona e 
lejuar minerare, dhe derdhet në Buxhetin e Shtetit dhe në buxhetin e njësive të qeverisjes. 

Ky propozim u pranua duke ndryshuar në pikën 23, ku përcaktohet përkufizimi i "Rentës minerare", 



pas fjalës “mineralit” shtohen fjalët “të thatë”. 

- U propozua që subjektet, të cilat kanë në zotërim më shumë se 1 leje në të njëjtin vend dhe jo 
me shumë distancë midis tyre, propozuan bashkimin e lejeve të tyre në një të vetme.  

Ky propozim nuk u pranua pasi çdo Leje minerare ka afate dhe detyrime të ndryshme.  
 

- U propozua që të ulet vlera monetare e gjobave kundrejt subjekteve në lidhje me 
informacionet 3 mujore të punës.  Si dhe u diskutua mbi kthimin e këtyre informacioneve 
nga 3 mujore në 6 mujore.  
 

U pranua vetëm ndryshimi i afatit të informacioneve nga 3 në 6 muaj. 
- U propozua shtyrja e afateve për të gjitha llojet e lejeve edhe 10 vite të tjera më shumë seҫ 

është përcaktuar në ligj.  
 

Ky propozim u pranua pjesërisht duke ndryshuar vetëm afatin e shtyrjes për lejet e dhëna sipas ligjit 
nr. 7796, datë 17.2.1994 "Ligji minerar i Shqipërisë" dhe duke i dhënë kështu edhe lejeve të vjetra 
një afat vlefshmërie në total të njëjtë me ato leje të dhëna sipas ligjit nr. 10304, datë 15.7.2010 “Për 
sektorin minerar në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar.  
 
Në vijim, nga ana e Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë është vijuar me publikimin e 
projektligjit në regjistrin elektronik për njoftimet dhe konsultimet publike (në nivel eksperti dhe 
qytetari) më datë 30.07.2020. 
 
Afati për dërgimin e komenteve në regjistrin elektronik ka qenë 20 ditë pune. 
 
Ka pasur: 
Lexime si qytetar : 122 
Lexime si ekspert 169 
 
Ndërkohë nuk ka patur komente dhe ankesa. 
 

 

Aktorët e përfshirë: 

Projektligji është konsultuar me Agjencise Kombëtare të Burimeve Natyrore, Platforma e 
Bashkëqeverisjes, përfaqësues të subjekteve minerare dhe me Presidentin e Shoqatës së Minierave. 
 
Për procedim të mëtejshëm projektligji u dërgua për mendim në Ministrinë e Turizmit dhe Mjedisit, 
Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë, Ministrinë e Drejtësisë. 

 

Komentet dhe Propozimet e marra: 

Organizo komentet dhe propozimet e marra sipas cështjeve më të cilën lidhen. Mblidh komentet e 
përbashkëta dhe listo aktorët që i ngrenë ato. Shpjego nëse janë pranuar apo jo, dhe jep shkurtimisht 
arsyen. 
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