
Plani Vjetor i Konsultimit Publik për vitin 2022 
 
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 tregtinë e 
produkteve që mund të 
përdoren për dënime 
kapitale, torturë ose 
dënime apo tra jtime 
çnjerëzore, ose 
degraduese" 

Projektligj Ministria e  
Mbrojtjes  

Prill 2022 2021- Mars 
2022 

Operatorët ekonomikë që 
operojnë në fushën e 
produkteve që janë objekt 
i projektlig jit.           
Institucionet shtetërore në 
fushën e doganave/kufirit. 

Publikimi në 
RENJK/faqen zyrtare të 
MM                                              
Zhvillim takimesh 

romina.hoxha@mod.gov.al 
konsultimi.publik@mod.gov.
al. 

2 "Për disa shtesa dhe 
ndryshime në ligjin 
nr.9210, datë 23.03.2004 
“Për statusin e  
ushtarakut të FA-së" 

Projektligj Ministria e  
Mbrojtjes  

Gusht 2022 2021 - Korrik 
2022 

Ushtarakët e Forcave të 
Armatosura të RSH.         

Publikimi në 
RENJK/faqen zyrtare të 
MM                                              
Zhvillim takimesh 

romina.hoxha@mod.gov.al 
konsultimi.publik@mod.gov.
al. 

3 "Për disa shtesa dhe 
ndryshime në ligjin 
nr.13/2015 “Për policinë 
ushtarake në Forcat e 
Armatosura të RSH" 

Projektligj Ministria e  
Mbrojtjes  

Gusht 2022 2021 - Korrik 
2022 

Personeli i PU Publikimi në 
RENJK/faqen zyrtare të 
MM                                              
Zhvillim takimesh 

romina.hoxha@mod.gov.al 
konsultimi.publik@mod.gov.
al. 

4 "Për një ndryshim në 
ligjin nr. 173/2014 “Për 
disiplinën në Forca t e 
Armatosura të 
Republikës së 
Shqipërisë”, i ndryshuar"  

Projektligj Ministria e  
Mbrojtjes  

Gusht 2022 Mars - Korrik 
2022 

Ushtarakët e Forcave të 
Armatosura të RSH.         

Publikimi në 
RENJK/faqen zyrtare të 
MM                                              
Zhvillim takimesh 

romina.hoxha@mod.gov.al 
konsultimi.publik@mod.gov.
al. 

5 "Për disa shtesa dhe 
ndryshime në  ligjin  
nr.121/2015 "Për 
miratimin e Planit 
Afatgjatë të Zhvillimit 
(PAZH) të FA 2016-2025" 

Projektligj Ministria e  
Mbrojtjes  

Dhjetor 2022 2021 - Tetor 
2022 

Ushtarakët e Forcave të 
Armatosura të RSH.         

Publikimi në 
RENJK/faqen zyrtare të 
MM                                              
Zhvillim takimesh 

romina.hoxha@mod.gov.al 
konsultimi.publik@mod.gov.
al. 



6 "Për miratimin e 
Strategjisë Kombëtare  
për Zvogëlimin e Riskut 
nga Fatkeqësitë" 

Projektvendim Ministria e  
Mbrojtjes  

Dhjetor 2022 Shtator -  
Nëntor 2022 

Njësitë  e vetëqeverisjes  
vendore; stukturat 
qendrore të mbrojtjes 
civile. 

Publikimi në 
RENJK/faqen zyrtare të 
MM                                              
Zhvillim takimesh 

Shtator -  Nëntor 2022 

7 "Për miratimin e Planit 
Kombëtar për 
Emergjencat Civile"  

Projektvendim Ministria e  
Mbrojtjes  

Dhjetor 2022 Shtator -  
Nëntor 2022 

Njësitë  e vetëqeverisjes  
vendore; stukturat 
qendrore të mbrojtjes 
civile. 

Publikimi në 
RENJK/faqen zyrtare të 
MM                                              
Zhvillim takimesh 

romina.hoxha@mod.gov.al 
konsultimi.publik@mod.gov.
al. 

8 "Për vlerësimin e riskut 
në nivel qendror"  

Projektvendim Ministria e  
Mbrojtjes  

Dhjetor 2022 Shtator -  
Nëntor 2022 

Njësitë  e vetëqeverisjes  
vendore; stukturat 
qendrore të mbrojtjes 
civile. 

Publikimi në 
RENJK/faqen zyrtare të 
MM                                              
Zhvillim takimesh 

romina.hoxha@mod.gov.al 
konsultimi.publik@mod.gov.
al. 

 
 
 
 
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 përcaktimin e kritereve, 
dokumentacionit dhe 
procedurave për mbledhjen 
e të dhënave për 
identif ikimin e  personave që 
u përkasin pakicave 
kombëtare"  

Projektvendim Ministria e  
Brendshme  

Katërmujori  I  mars-prill 
2022 

Qytetarë, Njësitë  e Qeverisjes 
Vendore (61 bashkitë)  

RENJK/tryezë 
publike  

"Besmira.Hoxha@mb.gov.
al 
0697699056" 

2 "Për mënyrën e përdorimit 
të gjuhës së pakicave 
kombëtare në ma rrëdhëniet 
ndërmjet personave që u 
përkasin pakicave kombëtare 
dhe organeve të 
vetëqeverisjes vendore"  

Projektvendim Ministria e  
Brendshme  

Katërmujori  I  mars-prill 
2022 

Qytetarë, Njësitë  e Qeverisjes 
Vendore (61 bashkitë)  

RENJK/tryezë 
publike  

"Besmira.Hoxha@mb.gov.
al 
0697699056" 



3 "Për miratimin e Rregullores 
"Standardet dhe teknikat e 
çaktivizimit të armëve të 
zjarrit dhe pjesëve kryesore 
të tyre"  

Projektvendim Ministria e  
Brendshme  

Katërmujori  I  mars-prill 
2022 

Ministritë e linjës, Grupet e interesit, 
Zyra Evropiane për kontrollin e  
armëve të vogla dhe të lehta në 
Evropën Lindore dhe Juglindore 
(SEESAC) 

RENJK/tryezë 
publike  

"Besmira.Hoxha@mb.gov.
al 
0697699056; 
Margarita.Vogli@mb.gov.a
l, 0694310064" 

4 "Për disa shtesa dhe 
ndryshime në ligjin nr. 
12/2018 "Për vlerësimin 
kalimtar dhe periodik të 
punonjësve të Policisë  së 
Shtetit, Ga rdës së Republikës 
dhe Shërbimit për çështjet e 
Brendshme dhe ankesat në 
Ministrinë e Brendshme" 

Projektligj Ministria e  
Brendshme  

Katërmujori  
II 

korrik-gusht 
2022 

Garda e Republikës, Policia e Shtetit, 
SHCBA 

RENJK "Besmira.Hoxha@mb.gov.
al 

5 Për disa ndryshime dhe 
shtesa në ligjin nr. 75/2014 
“Për sherbimin privat të  
sigurisë fiz ike” 

Projektligj Ministria e  
Brendshme  

Katërmujori  
II 

korrik-gusht 
2022 

MB, Shoqata e SHPSF, Shoqata e 
Bankave të Nivelit të II 

RENJK/Tryezë 
publike  

"Besmira.Hoxha@mb.gov.
al 

6 Ligji nr.152/2015 "Për 
shërbimin e mbrojtjes nga 
zjarri dhe shpëtimin"  

Projektligj Ministria e  
Brendshme  

Katërmujori  
II 

korrik-gusht 
2022 

Qytetarë, Njësitë  e Qeverisjes 
Vendore (61 bashkitë), Sindikata e 
Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimin, 
Shoqatat e ndryshme që operojnë në 
fushën e mbrojtjes nga zjarri, si dhe 
operatorët që ushtrojnë aktivitet 
privat lidhur me sis temet aktive të  
mbrojtjes nga zjarri. 

RENJK "Besmira.Hoxha@mb.gov.
al 

7 Vendim i Këshillit të 
Ministrave "Për Strategjinë 
Ndërsektoriale për 
Decentra lizimin dhe 
Qeverisjen Vendore dhe 
Planin e  tij të Veprimit"  

Projektvendim Ministria e  
Brendshme  

Katërmujori  
III 

tetor-dhjetor 
2022 
(Shtator- 
Nentor 2022)  

"NJQV, shoqatat vendore, partnerëve 
të zhvillimit dhe shoqërisë civile, 
donatorë të  huaj, drejtues të 
projekteve të  ndryshme në lidhje  me 
vetëqeverisjen vendore, përfaqësues 
nga ambasada të ndryshme, Këshillat 
e Qarqeve. 1. Shoqata e Bashkive të 
Shqipërisë  

RENJK dhe 
takime/tryeza 
publike, 
2.Tryeza 
publike e 
Këshillit 
Konsultativ të 
Qeverisë 
Qendrore me 
Vetëqeverisje
n Vendore 3. 
Takime online 
me grupet e 
interes it, 
shoqatat e 
bashkive, 
bashkitë.                     

 
Besmira.Hoxha@mb.gov.al   
0697699056  Jonarda  
Qurku 0682041230 



8 Plani i Veprimit 2023-2025 
në zbatim të Stra tegjisë 
kundër Krimit të O rganizuar 
dhe Krimeve të Rënda 2021-
2025” 

Projektvendim Ministria e  
Brendshme  

Katërmujori  
III 

tetor-dhjetor 
2022 

Policia e Shtetit, MB, Ministria e 
Drejtës isë, SPAK, SHISH, AAPSK, BKH, 
DPPPP, KLGJ etj, dhe organizata 
ndërkombeta re partnere që kanë në 
fokus luftën kundër krimit të  
organizuar 

RENJK "Besmira.Hoxha@mb.gov.
al 
0697699056 

9 "Për miratimin e llojeve të  
shërbimeve shtesë që ofron 
Policia e Shtetit, për 
personat juridikë e fizikë, 
publikë ose privatë dhe 
tarifave të pagesës për këto 
shërbime" 

Projektvendim Ministria e  
Brendshme  

Katërmujori 
III 

tetor-dhjetor 
2022 

Qytetarë, Persona juridikë e fiz ikë, 
publik e privat 

RENJK/Tryezë 
publike  

"Besmira.Hoxha@mb.gov.
al 
 
0697699056 

 
 
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 tatimin mbi të 
ardhurat"  

Projektligj Ministria e  
Financave 
dhe 
Ekonomisë  

Katermujori 
III Dhjetor 
2022 

Shtator 2022 Keshilli Tatimor, Shoqatat 
e biznesit tregtise, 
Ministrite e Linjes  

Publikmi e lektronik, 
Takime me aktoret 
kryesor, dergim 
elektronik  

nikolla.lera@financave.gov.al  
zarina.taja@financa.gov.al 

2 Projektligji “Për disa shtesa dhe 
ndryshime në ligjin nr. 110/2015, 
‘Për menaxhimin financia r dhe 
kontrollin’, i ndryshuar” 

Projektligj Ministria e  
Financave 
dhe 
Ekonomisë  

Katërmujori i 
III 

Katërmujori I 
II 

Të gjitha njësitë  publike Komentet dhe 
rekomandimet nga 
ana e institucioneve 
te përfshira në 
konsultim do të 
merren nëpërmjet 

Eros Angjeli, Drejtoria e 
Harmoniz imit të Menaxhimit 
Financiar Kontrollit dhe 
Kontabilitetit 



shkresave zyrtare 
të dërgua ra pranë 
Drejtorisë  së 
Harmoniz imit për 
Menaxhimin 
Financiar, 
Kontrollin dhe 
Kontabilitetin 

3 Projektligji “Për disa ndryshime 
në Ligjin nr. 114/2015, ‘Për 
Auditimin e Brendshëm në 
sektorin publik’” 

Projektligj Ministria e  
Financave 
dhe 
Ekonomisë  

Katermujori 
III/ Dhjetor 
2022 

Katermujori II-
Qershor 2022 

Te gjitha strukturat 
pergjegjese per auditimin 
e brendshem dhe 
titullaret e njesive publike 
Institucione te pavarura te 
lidhura me auditimin   
Kontrolli I Larte I Shtetit.  

Tryeza diskutimi me 
perfaqesues te  
aktoreve te 
targetura.                                           
Komentet dhe 
rekomandimet nga 
ana e institucioneve 
te përfshira në 
konsultim  ne 
forme shkresore  

Eros Angjje li, Drejtor I 
Pergjithshem Albana Gjinopulli 
Drejtor Drejtorie Drejtoria e  
Harmoniz imit të  Auditimit te 
Brendshem  

4 Projektvendimi “Për kuotat 
vjetore për punësimin e të 
huajve” 

Projektvendim Ministria e  
Financave 
dhe 
Ekonomisë  

Katermujori i 
III 

Katermujori i 
III 

Organizata perfaqesues te 
punedhenesve dhe 
punemarresve ne RSH; 
Perfaqesues te  
institucioneve hartuese 
dhe zbatuese te 
legjislacionit per te huajt 
dhe punesimin. 
Perfaqesues te  
organizatave jo qeveritare  
qe tra jtojne ceshtje qe 
lidhen me punesimin e te 
huajve ne vend.  

Takime te 
drejtperdrejta ose 
online; T ryeza te 
rrumbullaketa 
diskutimi;  

G. Prodani; E.Dyrmyshi 

5 Projektvendimi “Për Mira timin e 
Strategjisë Afatmesme të 
Menaxhimit të Borxhit 2023-
2025” 

Projektvendim Ministria e  
Financave 
dhe 
Ekonomisë  

Katermujori i 
III-te, Dhjetor 
2022 

Nentor-
Dhjetor 

Eksperte te fushes  RENJK/ takime brikena.jazxhi@financa.gov.al 
erla.kadiu@financa.gov.al 

6 Vendim i Keshillit te Minis trave 
"Per miratimin e Programit te  
Reformave Ekonomike (ERP) 
2022-2024" 

Projektvendim Ministria e  
Financave 
dhe 
Ekonomisë  

brenda muajit 
Janar 2022 

Konsultuar në 
dhjetor janar 
sipas 
parashikimeve 
te ligjit 
146/2014 

Shoqeria civile, partneret 
e zhvillimit, shoqatat e 
biznesit, dhomat e 
tregtise, ins titucionet e 
arsimit te la rte  

permes publikimit 
ne regjis trin 
kombetar te  
informimit dhe 
konsultimit publik  

elson.caka@financa.gov.al 

7 Për fondet e  pensionit privat Ligj Ministria e  
Financave 
dhe 
Ekonomisë  

katërmujori I 
pare 20222 

konsultimi 
publik eshte 
kryer nga data 
23.11.2021 
deri më datë 
23.12.2021 

shoqerite administruese 
te fondeve te  pensionit 

Takime me grupet e 
interes it/Mbledhje 
e mendimeve dhe 
sugjerimeve 
nëpërmjet postës 
elektronike, si dhe 

"Violanda Theodhori 
violanda.theodhori@amf.gov.al 



shkresave/Publikimi 
në Regjis trin 
Elektronik për 
Njoftimet dhe 
Konsultimet Publike 

8 Strategjia Kombetare  e Pronesise 
Intelektuale 2021-2025 

Projektvendim Ministria e  
Financave 
dhe 
Ekonomisë  

4-mujori i 
pare I vitit 
2022 

Konsultuar 
gjatë 2021 

ISHMT, Drejtoria per te  
drejten e Autorit, 
Drejtoria e  Pergjithshme e 
doganave, Policia e 
shtetit, Drejtoria e 
pergjithshme e Tatimeve, 
Ministria e  Bujqesise , 
Ministria e  Arsmit dhe 
Sportit/ASKAP, Shkolla e 
Magjistratures, Minis tria e  
Drejtes ise, Ministria e 
Puneve te Jashtme, 
Ministria e  Mjedisit dhe 
Turizmit 

Takime me grupet e 
interes it/Mbledhje 
e mendimeve dhe 
sugjerimeve 
nëpërmjet postës 
elektronike, si dhe 
shkresave/Publikimi 
në Regjis trin 
Elektronik për 
Njoftimet dhe 
Konsultimet Publike 

Sonila Meka, 
sonila.meka@dppi.gov.al; 
0673571802 

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

Minstria e  Arsimit, Sportit dhe Rinisë 

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 të ligjit nr. 
69/2012 “Për sistemin 
arsimor parauniversitar në 
Republikën e Shqipërisë”, i 
ndryshuar  

Projektligj 

Ministria 
e Arsimit 

dhe 
Sportit 

Katërmujori I 

Për disa shtesa 
dhe ndryshime 
të ligjit nr. 
69/2012 “Për 
sistemin 
arsimor 
parauniversitar 
në Republikën 
e Shqipërisë”, i 
ndryshuar  

Projektligj 

RENJK; takime 
publike  

Voltisa Koci  
voltisa.koci@arsimi.gov.al 

mailto:voltisa.koci@arsimi.gov.al


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

Ministria  e Drejtesise 

Nr Titulli i projektaktit Lloji i aktit  Ministri 
propozue
s 

Koha e 
pritshme/planifikua
r 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.133/2015 “Për trajtimin 
e pronës dhe përfundimin e 
procesit të  kompensimit të  
pronave” 

Projektligj 
Ministria  

e 
Drejtësisë 

4Mujori  I Katërmujori i parë 
2022                          

Ministitë  e linjë, 
ASHK, Dhoma 
Kombëtare  e 

Avokatisë  

RENJK/Tryeza 
Konsultimesh 
me ekspertë  

alma.dylgjeri@drejtesia.gov.al 

 
 
2 

“Për Arbitrazhin në 
Republikën e Shqipërisë” 

Projektligj 
Ministria  

e 
Drejtësisë 

4Mujori I 18.08.2020-
15.09.2020  

Dhomat e tregtisë  
dhe industrisë; 

Dhoma Kombëtare e  
Avokatisë; 

Profesorë të 
Fakultetit të  
Drejtës isë; 
Qytetarë  

RENJK/Tryeza 
Konsultimesh 
me ekspertë  

alma.dylgjeri@drejtesia.gov.al 

3 

 “Për organizimin dhe 
funksionimin e shërbimit 
përmbarimor gjyqësor 
shtetëror ” 

Projektligj   
Ministria  

e 
Drejtësisë 

4Mujori II Katërmujori i II 
2022  

Ministritë e linjës, 
OSHC në të gjithë 
vendin, gykatat, 

shërbimi 
përmbarimor 

shtetëror, profesorë 
të Fakultetit të 

Drejtës isë 

RENJK/Tryeza 
Konsultimesh 
me ekspertë  

alma.dylgjeri@drejtesia.gov.al 

4 

“Për disa shtesa dhe 
ndryshime në ligjin nr. 
26/2019 “Për shërbimin 
përmbarimor gjyqësor 
privat” 

Projektligj  
Ministria  

e 
Drejtësisë 

4Mujori II 
Katërmujori i II 

2022  

Ministritë e linjës, 
OSHC në të gjithë 
vendin, gykatat, 

Dhoma Kombëtare e  
Përmbaruesve 

Gjyqësor Privat, 
përmbarues it privat 

të licencuar, 
profesorë të  
Fakultetit të  
Drejtës isë 

RENJK/Tryeza 
Konsultimesh 
me ekspertë  

alma.dylgjeri@drejtesia.gov.al 



5 

“Kodi Penal i Republikës së 
Shqipërisë  ” Projektligj  

Ministria  
e 

Drejtësisë 
4Mujori III Gjatë katër 

mujorit të III 2022 

Ministritë e linjës, 
OSHC në të gjithë 
vendin, gjykatat, 

psikologë, 
avokatë,qytetarët, 

profesorë të  
Fakultetit të  
Drejtës isë  

RENJK/Tryeza  
konsultimesh 
(ose online)  

alma.dylgjeri@drejtesia.gov.al 

6 

“Për organizimin dhe 
funksionimin e Institutit të 
Mjekësisë Ligjore ” 

Projektligj   
Ministria  

e 
Drejtësisë 

4Mujori III Gjatë katër 
mujorit të III 2022 

Ministritë e linjës, 
OSHC gjykatat, 

psikologë, 
avokatë,qytetarët, 

profesorë të  
Fakultetit të  
Drejtës isë  

RENJK/Tryeza  
konsultimesh 
(ose online)  

alma.dylgjeri@drejtesia.gov.al 

7 “Për mbrojtjen e të  
dhënave persona le"  

Projektligj  Ministria 
e 
Drejtës isë 

4 Mujori III   Gjatë katër 
mujorit të III 2022 

Ministritë e linjës, 
OSHC në të gjithë 
vendin, profesorë të 
Fakultetit të  
Drejtës isë 

RENJK/Tryeza  
konsultimesh 
(ose online)  

alma.dylgjeri@drejtesia.gov.al 

8 "Për disa shtesa dhe 
ndryshime në ligjin 
nr.119/2014 "Për të drejtën 
e informimit"  

Projektligj  Ministria 
e 
Drejtës isë 

4 Mujori III  Gjatë katër 
mujorit të III 2022 

Ministritë e linjës, 
OSHC në të gjithë 
vendin, profesorë të 
Fakultetit të  
Drejtës isë 

RENJK/Tryeza  
konsultimesh 
(ose online)  

alma.dylgjeri@drejtesia.gov.al 

9 "Për miratimin e Strategjisë 
së Drejtësisë për të Mitur 
2022" 

Projektvendim  Ministria 
e 
Drejtës isë 

4 Mujori III  Gjatë katër 
mujorit të III 2022 

Ministritë e linjës, 
OSHC në të gjithë 
vendin, psikologë, 
profesorë të  
Fakultetit të  
Drejtës isë 

RENJK/Tryeza  
konsultimesh 
(ose online)  

alma.dylgjeri@drejtesia.gov.al 

 
 
 



 
 
Plani Vjetor për Projektaktet që do t'i nënshtrohen Konsultimit Publik 2021 

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 përcaktimin e tarifave 
për shpërblim të  arsyeshëm 
nga riprodhimi i veprave për 
përdorim privat ose  për 
përdorim tjetër personal 

Projektvendim Ministria e  
Kulturës  

Katermujori i 
II  

Katermujori i I  "MFE; MD; DREJTORIA E 
PËRGJITHSHME E 
DOGANAVE; 

Për përcaktimin e 
tarifave për shpërblim 
të arsyeshëm nga 
riprodhimi i veprave 
për përdorim privat 
ose për përdorim 
tjetër personal 

Projektvendim 

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

Minstria e  Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Socia le  

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 Ligj “Për shërbimin 
spitalor në Republikën 
e Shqipërisë” 

Ligj Ministri i 
Shëndetësisë 
dhe 
Mbrojtjes 
Sociale  

Katermujori I  "Projektligji 
është publikuar 
për konsultim 
publik në faqen e 
RENJKP më datë 
04.11.2021. 
Konsultimi është 
mbyllur më 
26.11.2021 dhe 
nuk ka patur 
komente.  

përfaqësues nga  
spitalet publike, 
nga spitalet 
jopublike, shoqatat 
e pacientëve  

RENJK/Tryeza të 
rrumbullakëta  

Koordinator për konsultimin publik: 
Vojsava.Gjoliku@shendetesia.gov.al 



2 Ligj “Për disa shtesa 
dhe ndryshime në 
Ligjin Nr. 105/2014 
“Për Barnat në 
Shërbimin 
Farmaceutik”, të 
ndryshuar 

Ligj Ministri i 
Shëndetësisë 
dhe 
Mbrojtjes 
Sociale  

Katërmujori III Katërmujori III Shoqatat 
farmaceutike, 
Unioni i Biznesit 
Farmaceutik, 
spitalet publike  

RENJK/Tryeza të 
rrumbullakëta  

Koordinator për konsultimin publik: 
Vojsava.Gjoliku@shendetesia.gov.al 

3 VKM “Për miratimin e 
Strategjisë Kombëtare  
të Shëndetësisë  2021-
2025” 

Projektvendim Ministri i 
Shëndetësisë 
dhe 
Mbrojtjes 
Sociale  

Katermujori  I  "Projektakti ka 
nisur procesin e  
konsultimit 
publik. Metodat 
e përdorura janë: 
Mbledhja e 
Përfaqësuesve të 
institucioneve 
shëndetësore 
dhe organizatës 
ndërkombëta re 
të OBSH me zyrë 
në Tiranë, datë  
09 Dhjetor 2021.  

VKM “Për 
miratimin e 
Strategjisë 
Kombëtare  të 
Shëndetësisë 2021-
2025” 

RENJK/Tryeza të 
rrumbullakëta  

Koordinator për konsultimin publik: 
Vojsava.Gjoliku@shendetesia.gov.al 

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

Minstria e  Turizmit dhe Mejdis it  

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 menaxhimin e 
integrua r të zonës 
bregdetare”.  

Ligj Ministria e  e 
Turizmit dhe 
Mjedisit 

Katërmujori III Katërmujori 
II-Katermujori 
III 

Njësitë  e 
Vetëqeverisjes 
Vendore , sipërmarrjet 
turis tike, insitucionet 
përgjegjëse në fushën 
e planifikimit të 
territorit,  

Publikim i projektligjit në 
RENJK, në rubrikën 
"Konsultime me 
Publikun" të faqes 
zyrtare të Ministrisë së 
Turizmit dhe Mjedisit 

AKB, Drejtoria e Harmonizimit të 
Legjislacionit, Elton Orozi 
(+355696163333, 
elton.orozi@turizmi.gov.al) 



2 

Per miratimin e 
kerkesave per 
menaxhimin e mbetjeve 
spitalore  

Projektvendim 

Ministria e  e 
Turizmit dhe 

Mjedisit   
MSHMS 

Katermujori II mars-maj 
2022 

kryesisht subjekte te 
licensuara  per 
menaxhimin e 
mbetjeve 
spitalore;subjekete qe 
gjenerojne mbetje 
spitalore  

takime ne tryeza te 
rrumbullaketa/nepermje
t sistemit te  konsultimit 
publik-
konsultimipublik.gov.al 

lediana.karalliu@turizmi.gov.al 

3 Per miratimin e 
kerkesave per 
menaxhimin e 
nenprodukteve shtazore, 
qe nuk synohen per t'u 
konsumuar nga njeriu 

Projektvendim "Ministria e  e 
Turizmit dhe 
Mjedisit   Katermujori II maj-qershor 

2022 

subjekte te  licensuara 
per menaxhimin e 
nenprodukteve 
shtazore, subjekte qe 
gjenerojme 
nenprodukte shtazore 

nepermjet sistemit te 
konsultimit publik-
konsultimipublik.gov.al, 
takime konsultative 

lediana.karalliu@turizmi.gov.al 

4 

Për miratimin e planit 
kombetar per 
menaxhimin e sigurt te 
kimikateve”. 

Projektvendim 
Ministria e  e 
Turizmit dhe 

Mjedisit 
Katermujori III shtator 2022 

Eksperte dhe NGO te  
angazhuar ne fushen e 
mjedisit 

1.konsultimi e lektronik 
ne nivel teknik me 
eksperte suedez dhe 
vendas per kete fushe; 
2.publikimi ne rregjistrin 
elektronik te konsultimit 
publik; 3.konsultimi ne 
rruge elektronike dhe 
ose ne prezence me 
aktoret e targetuar;  

Z. Rrezart Fshazi, Drejtor I 
Drejtorise  se Politikave dhe 
Strategjive te Zhvillimit te 
Mjedisit; 
Rezart.Fshazi@turizmi.gov.al; 
Znj. Rovena Agalliu, specia liste e  
drejtorise; 
Rovena.Agalliu@turizmi.gov.al   

5  "Për miratimin e 
rregullores për 
monitorimin, raportimin, 
verifikimin e 
shkarkimeve të 
gazeve me efekte serrë si 
dhe per percaktimin e  
rregullave të  
përllogaritjes së 
shkarkimeve dhe 
përthithjes së  tyre"  

Projektvendim 
Ministria e  e 
Turizmit dhe 

Mjedisit 
Katermujori i III shtator 2022 

Institucionet si MIE, 
MFE, MBZHR, AKM, 
AKBN, sektori privat 

Ne prezence/online Eneida.Rabdishta@turizmi.gov.al 

6 

Per miratimin e 
rregullave, procedurave 
dhe kritereve për 
pajisjen me certifikatën e 
ekspertit për vlerësimin 
e ndikimit në mjedis, 
ekspertizën mjedisore 
dhe auditimin mjedisor.  

Projektvendim 
Ministria e  e 
Turizmit dhe 

Mjedisit 
Katermujore III shtator-tetor 

2022 

Institucionet e arsimit 
te larte publik; 
subjektet f izike dhe 
juridike qe ushtrojne 
veprimtarine e tyre ne 
fushen e ha rtimit te 
raporteve te VNM, etij 

Publikimi ne regjistrin e 
konsultimit publik; 
zhvillimi I takimeve 
konsultative me grupet e 
interes it online / 
fizikisht; publikimi ne 
faqen e MTM; 
komunikim nepermjet 
postes elektronike. 

0694086590 
ergis.tafalla@turizmi.gov.al 



7 
 Ligji  "Për rregullat dhe 
procedurat për tregtinë 
ndërkombëta re të 
llojeve të  rrezikuara të 
florës dhe faunës"  

Ligj 
Ministria e  e 
Turizmit dhe 

Mjedisit 
Katërmujori III  nentor 2022   

e-konsultimi publik, 
konsultimi me bashkite  
nepermjet AMVV, 
bashkehartim me AKZM  

Edit vardhami 

8 
Per gazet serre te  
fluorinuara  Ligj 

Ministria e  e 
Turizmit dhe 

Mjedisit 
Katermujori i II Eshte kryer 

ne tetor 2021 

Institucionet si: AKM, 
Doganat, Agjencia 
Akreditimit, QKB, 
sektori privat 

Ne prezence/online Eneida.Rabdishta@turizmi.gov.al 

9 

"Për shpalljen e 
moratoriumit të  gjuetisë 
në Republikën e  
Shqipërisë"  

Ligj 
Ministria e  e 
Turizmit dhe 

Mjedisit 
Katërmujori I 

jane realizuar 
te gjitha 
konsultimet 
fizikisht dhe 
nepermjet e-
konsultimi 
publik  

    Ermal Halimi 

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

Minstria për Evropën dhe Punët e Jashtme    

Nr Titulli i projektaktit Lloji i aktit   Ministri 
propozues 

Koha e pritshme 
për miratimin e 
projektaktit 
(katër mujor) 

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 2022-2024 

Projektvendim 

Ministri për 
Evropën dhe 

Punët e 
Jashtme  

Katërmujori I Janar-Shkurt 
2022 

Shoqëria civile 
dhe grupet e 
interes it 

Rregjis tri 
elektronik i 
konsultimit publik 
dhe takim publik  

hadit.kovaci@mfa.gov.al   

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

Minstria e  Bujqesise dhe Zhv illimt Rural 



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 k onsultimit publik  

1 

Për miratimin e Strategjisë 
Ndërsektoriale për 
Bujqës inë, Zhvillimin Rural 
dhe Peshkimin 2021-2027 

Projektvendim 

Ministri i 
Bujqësisë dhe 

Zhvillimit 
Rural 

Katermujori 1  

Sipas kërkave 
te Ligjit nr. 

146/2014 për 
Njoftimin dhe 
Konsultimin 

Publik, 
Katërmujorin e 

I 

1. Qytetarët  
2. Grupet e 

Interesit 

1. Publikim në 
RENJK 
2. Takime me 
grupet e  
interes it 

Lauresha Grezda, adresa: 
Lauresha.Grezda@bujqesia.gov.al 

2 “Për disa shtesa dhe 
ndryshime në ligjin nr. 
8337 datë 30.4.1998, “Për 
kalimin në pronës i të  
tokës Bujqësore, pyjore, 
livadheve dhe kullotave" 

Projektligj 

Ministri i 
Bujqësisë dhe 

Zhvillimit 
Rural 

Katermujori 3  

Sipas kërkave 
te Ligjit nr. 

146/2014 për 
Njoftimin dhe 
Konsultimin 
Publik, katër 
mujorin e III 

1. Qytetarët  
2. Grupet e 

Interesit 

1. Publikim në 
RENJK 
2. Takime me 
grupet e  
interes it 

Lauresha Grezda, adresa: 
Lauresha.Grezda@bujqesia.gov.al 

3 

"Për bletarinë"  Projektligj 

Ministri i 
Bujqësisë dhe 

Zhvillimit 
Rural 

Katermujori 3  

Sipas kërkave 
te Ligjit nr. 

146/2014 për 
Njoftimin dhe 
Konsultimin 
Publik, katër 
mujorin e III 

1. Qytetarët  
2. Grupet e 

Interesit 

1. Publikim në 
RENJK 
2. Takime me 
grupet e  
interes it 

Lauresha Grezda, adresa: 
Lauresha.Grezda@bujqesia.gov.al 

4 
Për disa shtesa dhe 
ndryshime në ligjin nr. 
113/2015, “Për urdhrin 
profesional të  mjekut 
veterinar”.  

Projektligj 

Ministri i 
Bujqësisë dhe 

Zhvillimit 
Rural 

Katermujori 3  

Sipas kërkave 
te Ligjit nr. 

146/2014 për 
Njoftimin dhe 
Konsultimin 
Publik, katër 
mujorin e III 

1. Qytetarët  
2. Grupet e 

Interesit 

1. Publikim në 
RENJK 
2. Takime me 
grupet e  
interes it 

Lauresha Grezda, adresa: 
Lauresha.Grezda@bujqesia.gov.al 

5 
“Për përfundimin e 
procesit të  privatizimit të 
objekteve të ish-
ndërmarrjeve bujqësore” 

Projektligj 

Ministri i 
Bujqësisë dhe 

Zhvillimit 
Rural 

Katermujori 3  

Konsultimi 
Publik per kete 

projektligj 
eshte realizuar 
dhe raportuar 
per vitin 2021.  

1. Qytetarët  
2. Grupet e 

Interesit 

1. Publikim në 
RENJK 
2. Takime me 
grupet e  
interes it 

Lauresha Grezda, adresa: 
Lauresha.Grezda@bujqesia.gov.al 

 
 
 
 
 



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

Minstria e  Infrastrukturës dhe Energjisë 

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 Projekt VKM per 
miratimin e 
dokumentit te 
politikes se zhvillimit 
te sektorit postar 

Projektvendim 
Ministria e  

Infrastrukturës 
dhe Energjisë  

Katërmujori I Realizuar  2021 AKEP, Posta 
Shqiptare  sh.a. 

REKNJ; Website; 
Tryeza Konsultimesh me ekspertë  vilma.davidhi@infrastruktura.gov.al 

2 Per disa shtesa dhe 
ndryshime ne ligjin 
Nr. 7/2017 “Për 
nxitjen e përdorimit 
të energjisë nga 
burimet e  
rinovueshme” 

Projektligj 
Ministria e  

Infrastrukturës 
dhe Energjisë  

Katërmujori III Shtator 2022 OSHEE, OST, 
ERRE etj 

REKNJ; Website; 
Tryeza Konsultimesh me ekspertë  vilma.davidhi@infrastruktura.gov.al 

3 Për “Mira timin e 
Strategjisë Kombëtare  
të Sektorit të 
Furnizimit me Ujë dhe 
Kanalizimeve 2020-
2030" 

Projektvendim 
Ministria e  

Infrastrukturës 
dhe Energjisë  

Katërmujori III Shtator 2019 
AKUK, 
Ujesjelles 
Kanalizime 

REKNJ; Website; 
Tryeza Konsultimesh me ekspertë  vilma.davidhi@infrastruktura.gov.al 

4 Projekt Ligj "Per 
komunikimet 
elektronike ne 
Republiken e 
Shqiperise"  ne linje  
me EECC. 

Projektligj 
Ministria e  

Infrastrukturës 
dhe Energjisë  

Katërmujori III Shtator 2022 AKEP, AMA REKNJ; Website; 
Tryeza Konsultimesh me ekspertë  vilma.davidhi@infrastruktura.gov.al 

5 Projekt Ligj "Per disa 
shtesa dhe ndryshime 
në ligjin Nr. 97/2013 
“Për Mediat 
Audiovizive në 
Republikën E 
Shqipërisë” i 
ndryshuar.  

Projektligj 
Ministria e  

Infrastrukturës 
dhe Energjisë  

Katërmujori III Shtator 2022 AMA REKNJ; Website; 
Tryeza Konsultimesh me ekspertë  vilma.davidhi@infrastruktura.gov.al 



6 Për disa ndryshime 
dhe shtesa në ligjin nr. 
10 233, datë 
11.2.2010, “Për 
autoritetin e 
aviacionit civil”, të  
ndryshuar 

Projektligj 
Ministria e  

Infrastrukturës 
dhe Energjisë  

Katërmujori I Janar 2022 - REKNJ; Website; 
Tryeza Konsultimesh me ekspertë  vilma.davidhi@infrastruktura.gov.al 

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

Ministri i S htetit për Standardet e  Shërbimeve 

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 
dokumentit të 
politikave për 
standardet e 
shërbimeve publike  

Projektvendim 

Ministri i 
Shtetit për 

Standardet e  
Shërbimeve 

Katërmujori II Katërmujori II 
Agjencitë/Institucionet 
shërbim ofruese, 
donatorë  

RENJK/Tryeza të 
rrumbullakta  

Emerlinda Pema-Drejtor Kabineti 
Emerlinda.Pema@kryeministria.al 
00355695349488 

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

Minstri i Shtetit për Rininë dhe Fëmijët 

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 

Strategjia Kombëtare  
e Rinisë 2022-2029 
dhe plani i veprimit 

Projektvendim 

Minstri i 
Shtetit për 
Rininë dhe 

Fëmijët 

Katërmujori i 
tretë  20 ditë  

Organizatat 
jofitimprurese rinore 
dhe për të  
rinjtë;  Organizata 
ombrellë rinore; 
Organizata Kombëta re 
Përfaqësuese Rinore; 
Agjencia 
Kombëtare  e Rinisë, 
Njësitë  e 
vetëqeverisjes  

Publikimi i draftit të  
projektvendimit në 
Regjistrin E lektronik; 
Njoftimi dhe 
Konsultimi; Publikimi i 
draftit në faqen zyrta re 
të Minstrit të Shtetit për 
Rininë dhe Fëmijët;  
Publikimi i 
draftit në faqen zyrta re 
të  Agjencia  

Oltion Pengu 
Oltion.Pengu@kryeminis tria.al  

mailto:vilma.davidhi@infrastruktura.gov.al


vendore; Partnerët 
për zhvillim në fushën 
e rinisë. etj.  

Kombëtare  e Rinisë; 
Zhvillimi i takimeve 
publike.  

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

Kryeministri/ Departamenti i Administratës Publike 

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

Projektligj 

Kryeministri 
Departamenti 

i 
Administratës 

Publike 

Katërmujori I 
2022 

Brenda 
katërmujorit 
të parë 

Institucionet e 
Administratës 
Shtetërore  

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

Arjana Kokonozi dhe  Valbona 
Lekaj: 
arjana.kokonozi@dap.gov.al ; 
numer telefon 0699422398 dhe 
valbona.lekaj@dap.gov.al ; 
numer telefoni 0693490008 

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

Projektligj 

Kryeministri 
Departamenti 

i 
Administratës 

Publike 

Katërmujori 
II 2022 

Brenda 
katërmujorit 
të dytë 

Institucionet e 
Administratës 
Shtetërore  

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

Arjana Kokonozi dhe  Valbona 
Lekaj: 
arjana.kokonozi@dap.gov.al ; 
numer telefon 0699422398 dhe 
valbona.lekaj@dap.gov.al ; 
numer telefoni 0693490008 

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

Kryeministri/Zëvendëskryeministri 
(Agjencia e Menaxhimit tëBurimeve Ujore) 

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 burimet 
ujore 

Projektligj 
Kryeministri/Zëvendëskryeministri 

(AMBU) 
Katërmujori 
III 

mars- prill- 
maj 2022 

Takime në nivel 
baseni 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, faqja 
zyrtare e 
AMBU,  
Zhvillimi I 
Takimeve 
Publike 
Konsultative 
të interesit. 

A.Karagjozi@ambu.gov.al 
I.Themeli@ambu.gov.al 

2 

Për 
strategjinë 
detare 

Projektvendim 
Kryeministri/Zëvendëskryeministri 

(AMBU) 
Këtërmujori 
III 

mars- prill - 
maj 2022 

Takime në nivel 
baseni 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, faqja 
zyrtare e 
AMBU,  
Zhvillimi I 
Takimeve 
Publike 
Konsultative 
të interesit. 

A.Karagjozi@ambu.gov.al 
I.Themeli@ambu.gov.al 



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

Kryeministri/Zëvendëskryeministri 
(Agjencia e Auditimit të Programeve të Asistencës, Akredituar nga Bashkimi Evropian) 

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 disa 
shtesa dhe 
ndryshime 
në ligjin nr. 
90/2016, 
“Për 
organizimin 
dhe 
Funksionimin 
e Agjencisë 
së Auditimit, 
Akredituar 
nga Bashkimi 
Evropian në 
Republikën e 
Shqipërisë” 

Projektligj  
Kryeministri/Zëvendëskryeministri 

AAPAA 
Katërmujori I janar- mars 

2022 

Kryeministria                                                 
Ministria e 
Financës dhe 
Ekonomisë                           
Departamenti i 
Administratës 
Publike 

Publikim në 
regjistrin 
elektronik   
për njoftimet 
dhe 
konsultimet 
publike.                                                      
Publikim në 
programin e 
transparencës.                                       
Publikin në 
ambjentet e 
AAPAA në 
tabelën e 
njoftimeve.                                             
Konsultime 
teknike.                          
Konsultime 
publike.                                                                       

E-mail: 
ardit.preci@aapaa.gov.al 
 
Tel: 0684818013 

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

Kryeministri/Zëvendëskryeministri 
(Autoriteti Kombëtar për Çertifik imin Elektronik dhe Sig urinë Kibernetike) 

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 disa 
shtesa dhe 
ndryshime 
në ligjin nr. 
2/2017, “Për 
sigurinë 
kibernetike” 

Projektligj  
Kryeministri/Zëvendëskryeministri 

(AKCESK ) 
Katërmujori 
III 

Katermujori II 

Ministrite e 
linjes, 
Institucionet e 
fushes se 
Sigurise 

RENJK/ takime 
Sara Qoshi, 
sara.qoshi@cesk.gov.al , 
0693320565 

2 

Për 
nënshkrimin 
elektronik, 
dokumentin 
elektronik, 
identifikimin 
elektronik 
dhe 
shërbimet 
e besuara 

Projektligj  
Kryeministri/Zëvendëskryeministri 

(AKCESK ) 
Katërmujori 
III 

Katermujori II 

Ministrite e 
linjes, 
institucionet e 
fushes 

RENJK/ takime 
Sara Qoshi, 
sara.qoshi@cesk.gov.al , 
0693320565 

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

Kryeministri/Zëvendëskryeministri 
(Agjencia Kombëtare eShoqërisë së Informacionit)  

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 k onsultimit 
publik (nr. telefoni, posta  
elektronike) 

1 

Për 
qeverisjen 
elektronike 

Projektligj  
Kryeministri/Zëvendëskryeminis

tri 
(AKSHI) 

Katërmujo
ri  I 

Eshte kryer 
ne vitin 2021 

Grupet e 
interesit, 
shoqeria 
civile, 
ekspertet, 
qytetaret, 
institucione
t etj. 

Faqen zyrtare te Konsultimit, 
ne linkun 
https://konsultimipublik.gov.
al/ 

Edlira Mara, Email- 
edlira.mara@akshi.gov.
al, Nr.tel 0697322255 



2 
Për miratimin 
e 
Strategjisë 
Ndërsektorial
e 
Agjenda 
Digjitale e 
Shqipërisë 
dhe planit të 
veprimit 
2021+ 

Projektvendi
m 

Kryeministri/Zëvendëskryeminis
tri 

(AKSHI) 

Katërmujo
ri i I 

Eshte kryer 
ne vitin 2021 

Grupet e 
interesit, 
shoqeria 
civile, 
ekspertet, 
qytetaret, 
institucione
t etj. 

Faqen zyrtare te Konsultimit, 
ne linkun 
https://konsultimipublik.gov.
al/ 

Edlira Mara, Email- 
edlira.mara@akshi.gov.
al, Nr.tel 0697322255 

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

Kryeministri/Zëvendëskryeministri 
(Avokatura e Shtetit)  

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 
konsultimi
t 

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

1 Për disa shtesa 
dhe ndryshime 
në ligjin nr. 
10018, datë 
13.11.2008 “Për 
Avokaturën e 
Shtetit”, i 
ndryshuar  

Projektligj  
Kryeministri/Zëvendëskryeminist

ri (Avokatura e Shtetit) 
Katërmujo
r III 

Karermujori 
II-te 

Avokate
t e 
Shtetit 

Regjistri 
elektroni
k 

Florinda.Ibrahimi@avokaturaeshtetit.gov.
al 



2 

Për klasifikimin e 
çështjeve,kriteret
, mënyren dhe 
procedurat e 
dhënies së 
shpërblimit të 
posaçëm për 
Avokatet e 
Shtetit 

Projektvendi
m 

Kryeministri/Zëvendëskryeminist
ri (Avokatura e Shtetit) 

Katërmujo
r III 

Karermujori 
II-te 

Avokate
t e 
Shtetit 

Regjistri 
elektroni
k 

Florinda.Ibrahimi@avokaturaeshtetit.gov.
al 

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

Kryeministri/Zëvendëskryeministri 
(Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave) 

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 k onsultimit publik (nr. 
telefoni, posta  elektronike) 

1 

Për disa shtesa 
dhe 
ndryshime në 
ligjin nr. 
9154, datë 
06.11.2003, 
“Për arkivat” 

Projektligj  
Kryeministri/Zëvendëskryeministri 

(DPA) 
Katërmujori  
III 

Katërmujori i 
II 

Institucionet 
shteterore 
qendrore 
dhe 
vendore, 
institucionet 
e pavarura 
kushtetuese, 
arkivat e 
sistemit dhe 
te 
tipologjise, 
arkivat 
private,  
rrjeti arkivor 
në 
Republiken 
e Shqiperise 

RENNJK/ 
Nepermjet 
mjeteve 
elektronike 

Joana Dadaj                                                        
Tel: 0686056366                                          
E-mail: joana.dadaj@arkiva.gov.al                                        
Jetmir Ruçi   Tel: 0683173707      
E-Mail: jetmir.ruçi@arkiva.gov.al 



2 Për disa 
ndryshime në 
vendimin nr. 360, 
datë 26.4.2017, 
të Këshillit të 
Ministrave, “Për 
miratimin e 
rregullores “Për 
organizimin dhe 
funksionimin e 
Drejtorisë së 
Përgjithshme të 
Arkivave” i 
ndryshuar 

Projektvendim 
Kryeministri/Zëvendëskryeministri 

(DPA) 
Katërmujori  
III 

Katërmujori i 
II 

DPA, 
institucionet 
shtetërore 
qëndrore 
dhe 
vendore, 
institucionet 
e pavarura 
kushtetuese, 
arkivat e 
sistemit dhe 
te 
tipologjise. 

RENNJK/ 
Nepermjet 
mjeteve 
elektronike 

Joana Dadaj                                                        
Tel: 0686056366                                          
E-mail: joana.dadaj@arkiva.gov.al                                        
Jetmir Ruçi   Tel: 0683173707      
E-Mail: jetmir.ruçi@arkiva.gov.al 

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

Kryeministri/Zëvendëskryeministri 
(Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave) 

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 disa 
shtesa dhe 
ndryshime në 
ligjin nr. 
10433, datë 
16.6.2020, 
“Për 
inspektimin 
në 
Republikën e 
Shqipërisë” 

Projektligj  
Kryeministri/Zëvendëskryeministri 

(Inspektoriati Qendror) 
Katërmujori 
i I 

Shkurt 2022 

Inspektoratet/ 
Agjencitë/Drejtoritë 
me funksione të 
mirëfillta 
inspektuese 

RENJK/ 
komunikim 
elektronik/tryeza 
takimi 

Edvin Bica, 0693245868. 
Edvin.Bica@insq.gov.al 



2 Për disa 
shtesa dhe 
ndryshime në 
vendimin nr. 
630, datë 
14.09.2011, 
të Këshillit të 
Ministrave, 
"Për 
organizimin 
dhe 
funksionimin 
e 
Inspektoratit 
Qendror" 

Projektvendim 
Kryeministri/Zëvendëskryeministri 

(Inspektoriati Qendror) 
Katërmujori 
i I 

Shkurt 2022 

Inspektorati 
Qendror/ 
Inspektoratet/ 
Agjencitë/ 
Drejtoritë me 
funksione të 
mirëfillta 
inspektuese 

RENJK/ 
komunikim 
elektronik/tryeza 
takimi 

Edvin Bica, 0693245868. 
Edvin.Bica@insq.gov.al 

 


