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RAPORT VJETOR  PËR PROCESIN E KONSULTIMIT PUBLIK REALIZUAR NGA 
MINISTRIA E FINANCAVE  PËR VITIN 2020  
 
 
1. Përmbledhje ekzekutive 
 

Gjatë vitit 2020, Ministria e Financave dhe Ekonomisë ka planifikuar në PPAP 2020 , 33 

projektakte në PPAP 2020, ku 9 (nëntë) janë projektligje, dhe 24 (njëzet e katër) janë 

projektvendime.  

 

Gjatë gjashtëmujorit të parë të vitit 2020, Ministria e Financave dhe Ekonomisë  ka realizuar 

100% planin e saj të konsultimit. Numri i përgjithshëm i projekt-akteve për të cilët është 

planifikuar konsultim gjatë gjashtëmujorit të parë të vitit 2020 është 1 (një) nga 9 (nëntë) të 

planifikuara në përgjithësi për konsultim gjatë vitit 2020, konkretisht ligji “Për metrologjinë”, 

i cili ka qenë i parashikuar në Planin e Përgjithshëm Analitik të Projektakteve (PPAP) 2020, 

miratuar me Vendimin e Këshillit të Ministrave (VKM) nr. 837, datë 24.12.20, “Për miratimin 

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

Këshillin e Ministrave gjatë vitit 2020”, i ndryshuar me VKM nr. 150, datë19.2.2020. 

 
Gjatë gjashtëmujorit të dytë të vitit 2020, Ministria e Financave dhe Ekonomisë ka realizuar 

planin e konsultimit publik për 2 (dy) projektligje, konkretisht Projketligji “Për Regjimin 

Fiskal në Sektorin Hidrokarbur" dhe projektligji “Për disa shtesa në ligjin nr. 8438, datë 

28.12.1998 “Për tatim mbi të ardhurat” të cilat ishin të parashikuar në Planin Analitik të 

Projektakteve 2020. 

 

Ministria e Financave dhe Ekonomisë ka hartuar p/ ligje, të cilat nuk kanë qenë referencë e 

PPAP/PKIE 2020, por i janë nënshtruar procesit të konsultimit publik, konkretisht: 

 

❖ Për disa ndryshime në ligjin nr. 48/2014 “Për pagesat e vonuara në detyrimet 

kontraktore e tregtare 

❖ Projektligji “Për Pronësinë Industriale” 

❖ Projektligji “Për mbështetjen dhe zhvillimin e Startup-eve Inovative” 

❖ Projektligji “Për regjistrin qëndror të llogarive bankare” 

❖ Për sigurimin e detyrueshëm në sektorin e transportit  

❖ Projektligji “Për amnistinë fiskale dhe penale për subjketet që bëjnë deklarim vullnetar 

të pasurive 

❖ Projektligji “Për rregjistrin e pronarëve përfitues” 

 

Në total numri i projektakteve që i janë nënshtruar konsultimit publik për vitin 2020, është 10. 

 

Nga monitorimi i platformës së Regjistrit Elektronik për Njoftimet dhe Konsultimet Publike  

(RENJK) vihet re se për këto projektakte ka patur një numër vizitorësh në rritje nga publiku 
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dhe për njërin prej tyre  (Projektligji “Për mbështetjen dhe zhvillimin e Startup-eve 

Inovative”) janë përcjellë rekomandime apo komente përmes RENJK .  Situata e krijuar nga 

pandemia e COVID-19 ka ndikuar negativisht në pjesëmarrjen aktive të publikut në dhënien e 

kontributit për përmirësimin e projektligjeve. 

 

 
 
 
 
2. Analiza e konsultimeve të kryera në gjashtëmujorin e parë të vitit 2020 

2.1. Numri i përgjithshëm i akteve për të cilat janë kryer konsultimet publike  
 
Numri i përgjithshëm i akteve të cilat i janë nënshtruar konsultimit publik janë 10 projektligje: 

 
1. Për disa ndryshime në ligjin nr. 48/2014 “Për pagesat e vonuara në detyrimet kontraktore 

e tregtare 

2. Projektligji “Për Pronësinë Industriale” 

3. Projektligji “Për mbështetjen dhe zhvillimin e Startup-eve Inovative” 

4. Projektligji “Për regjistrin qëndror të llogarive bankare” 

5. Për sigurimin e detyrueshëm në sektorin e transportit  

6. Projektligji “Për amnistinë fiskale dhe penale për subjketet që bëjnë deklarim vullnetar 

të pasurive 

7. Projektligji “Për rregjistrin e pronarëve përfitues” 

8. Për metrologjinë 

9. Për Regjimin Fiskal në Sektorin Hidrokarbur" 

10. Për disa shtesa në ligjin nr. 8438, datë 28.12.1998 “Për tatim mbi të ardhurat 

 
3 ( tre) prej këtyre janë projektligje të përfshira në PPAP 2020, ndërsa 7 projektligje të cilat i 

janë nënshtruar procesit të konsultimit publik nuk janë të përfshira në PPAP.  PPAP 2020 

parashikon gjithsej 33 projektakte për t’u miratuar gjatë vitit 2020 nga Ministria e Financave 

dhe Ekonomisë. MFE-ja ka planifikuar për konsultim 27% të akteve të PPAP, kjo në përputhje 

me detyrimet për konsultim në kuadër të ligjit nr. 146/2014 “Për njoftimin dhe konsultimin 

publik. 

 
Përzgjedhja e tyre është bërë në përputhje ligjin nr. 146/2014 “Për njoftimin dhe konsultimin 

publik”. Në zbatim të nenit 1 të ligjit nr.146/2014 “Për Njoftimin dhe Konsultimin Publik” 

përcaktohet shprehimisht se ky ligj rregullon procesin e konsultimit publik për projektligjet dhe 

projektdokumentet strategjike kombëtare dhe vendore, dhe për pasojë nga ana jonë konsultimi 

publik është parashikuar të realizohet vetëm për projektaktet që kanë detyrimin për t’iu 

nënshtruar këtij procesi në përputhje me parashikimet e nenit 1 të ligjit të lartpërmendur. Ndërsa 

në nenin 4 të ligjit “Për njoftimin dhe konsultimin publik“ është parashikuar lista e 

projektakteve që nuk i nënshtrohet procesit të konsultimit publik, siç janë çështjet e sigurisë 

kombëtare që përbëjnë sekret shtetëror, marëveshjet ndërkombëtare, aktet normative të KM me 

fuqinë e ligjit, emergjenca civile dhe çështje të tjera të parashikuara me ligj. 

 
 
2.1.1. Sa akte janë konsultuar dhe sa jo?  
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Nga 33 projektakte të përfshisha në PPAP 2020, I janë nënshtruar procesit të konsultimit publik 

3 (tre projektakte), dhe nuk i janë nënshtruar konsultimit publik 5 projektakte (pjesë e paketës 

fiskale), konkretisht: 

 

1. P/ligji “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 61/2012 “Për akcizat në Republikën e 

Shqipërisë”, i ndryshuar. 

2. P/ligji “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 9975, datë 28.07.2008 “Për taksat 

kombëtare”, i ndryshuar 

3. P/ligji “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 9975, datë 28.07.2008 “Për taksat 

kombëtare”, i ndryshuar 

4. P/ligji “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 9632, datë 30.10.2006 “Për sistemin e 

taksave vendore në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar 

5. P/ligj “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 9920, datë 19.05.2008 “Për procedurat 

tatimore”, i ndryshuar; 

1 projektakt pezulluar (Projektligji mbi taksën e pasurisë) 

 

I janë nënshtruar procesit të konsultimit publik 7 projektlakte të pa parashikuara në PPAP 2020. 

 
2.1.2. Cilat janë arsyet kryesore për të mos u konsultuar (nëse do të kishte të tilla) 
 
Një nga arsyet kryesore të mos konsultimit   te projektakteve është sepse propozimet e paketave 

reflektojne kërkesat e grupeve të interesit, ndërkohë komisionet parlamentare sipas 

veprimtarisë së tyre, në momentin e shqyrtimit të ligjeve thërrasin drejtpërdrejtë grupet e 

interesit në rast se projektakti ka impakt të gjerë në publik.   

 
2.1.3.  Cila ishte struktura e akteve të konsultuara (sa projektligje, VKM, rregullore ministrore, 

etj.)? 
 

Gjatë 2020 i janë nënshtruar konsultimit publik 10 (dhjetë) projektligje.  

Nga të cilat 3(tre), janë të parashikuara në PPAP 2020, dhe 7 projektligje të cilat nuk janë 

planifikuar në PPAP 2020.   

 
2.2. Metodat e konsultimit 
 

Metodat e përdorura për konsultimin publik gjatë kësaj periudhe ishin 3(tre):  

➢ konsultimi në faqen zyrtare të konsultimit publik,     

➢ tryeza të konsultimit me ekspertë 

➢ webinar  

 

2.1.4. Cilat ishin metodat më të përdorura të konsultimit? (Jepni numrin e konsultimeve të 
kryera për secilën metodë - regjistrin elektronik, postën elektronike, faqet e internetit, 
takimet publike, komitetet këshilluese, etj.)  

Projekt-aktet (10) i janë nënshtruar konsultimit përmes faqes zyrtare të konsultimit publik: 

 

➢ Për disa ndryshime në ligjin nr. 48/2014 “Për pagesat e vonuara në detyrimet kontraktore 

e tregtare 

➢ Projektligji “Për Pronësinë Industriale” 

➢ Projektligji “Për mbështetjen dhe zhvillimin e Startup-eve Inovative” 

➢ Projektligji “Për regjistrin qëndror të llogarive bankare” 

➢ Për sigurimin e detyrueshëm në sektorin e transportit  
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➢ Projektligji “Për amnistinë fiskale dhe penale për subjketet që bëjnë deklarim vullnetar 

të pasurive 

➢ Projektligji “Për rregjistrin e pronarëve përfitues” 

➢ Për metrologjinë 

➢ Për Regjimin Fiskal në Sektorin Hidrokarbur" 

➢ Për disa shtesa në ligjin nr. 8438, datë 28.12.1998 “Për tatim mbi të ardhurat 

 

Pra, 100% e akteve u konsultuan nëpërmjet Regjistrit Elektronik për Njoftimet dhe Konsultimet 

Publike. 

 

Gjithashtu, të 10 aktet e planifikuara për konsultim për 6-mujorin e parë të 2020, u konsultuan 

përmes tryezave të konsultimit me ekspertë, shoqata biznesi, grupe interesi. 

 

Pra, 100% e akteve të planifikuara për këtë periudhë u konsultuan nëpërmjet tryezave të 

konsultimit me ekspertë.  

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

Metoda që gjeneroi numrin më të madh të komenteve ishte ajo e tryezave të konsultimit. Numri 

i komenteve përmes konsultimit publik nëpërmjet regjistrit elektronik për njoftimet dhe 

konsultimet publike ishin 6 (gjashtë) dhe përmes konsultimit me ekspertë ishte 35 (tridhjetë e 

pesë).  

 
2.1.6. A organizoi ministria gjithashtu disa konsultime paraprake në fazat e hershme të 

hartimit? Nëse po, në sa raste?  
Po, konsultime paraprake për projektligjin “Për mbështetjen dhe zhvillimin e Startup-eve 

Inovative” 

Konsultimi me shoqatat e biznesit dhe përfaqësues të zyrave të konsultimit ekonomik dhe ligjor, 

organizuar me asistencën e Këshillit të Investimeve të Shqipërisë me datë 25.11.2020.   

 
2.3. Kohëzgjatja e konsultimeve 

 
2.1.7. Sa konsultime ishin të hapura për 20 ditët e kërkuara? Cila ishte periudha më e 

gjatë apo më e shkurtër e kohëzgjatjes?   
Konsultimi në Regjistrin Elektronik për Njoftimet dhe Konsultimet Publike u realizua në 

përputhje me ligjin nr.146/2014 “Për Njoftimin dhe Konsultimin Publik”, përkatësisht me nenin 

15 të tij. Konsultimet patën një kohëzgjatje prej 20 ditësh nga data e publikimit, si vijon: 

 

• Për disa ndryshime në ligjin nr. 48/2014 “Për pagesat e vonuara në detyrimet 

kontraktore e tregtare” filloi më datë 27.11.2020 dhe u mbyll në 27.12.2020 

• Projektligji “Për Pronësinë Industriale” filloi më datë  10.09.2020 dhe u mbyll më  

datë 10.10.2020 

• Projektligji “Për mbështetjen dhe zhvillimin e Startup-eve Inovative” filloi më datë 

26.10.2020 dhe u mbyll më datë 26.11.2020 

• Projektligji “Për regjistrin qëndror të llogarive bankare” filloi më datë 09.09.2020 dhe 

u mbyll më datë 09.10.2020 

• Për sigurimin e detyrueshëm në sektorin e transportit filloi më datë 25.06.2020 dhe u 

mbyll më datë 25.07.2020 

• Projektligji “Për amnistinë fiskale dhe penale për subjketet që bëjnë deklarim vullnetar 

të pasurive filloi më datë 06.07.2020 dhe u mbyll më datë 06.08.2020 
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• Projektligji “Për rregjistrin e pronarëve përfitues” filloi më datë 16.06.2020 dhe u mbyll 

më 16.07.2020 

• Projektligji “Për Pronësinë Industriale” filloi më datë 09.09.2020 dhe u mbyll më datë 

09.10.2020 

• Për disa shtesa në ligjin nr. 8438, datë 28.12.1998 “Për tatim mbi të ardhurat filloi më 

datë 04.11.2020 dhe përfundoi më 04.12.2020 

 

 
Projektligji “Për Metrologjinë i është nënshtruar procesit të konsultimit publik në 20.12.2019 

deri më 20.01.2020.  

 
 
 Projektligji “Për mbështetjen dhe zhvillimin e startup-eve inovative"   

 

1. Konsultimet elektronike, njoftuar përmes Regjistrit Elektronik, RENJK: nga 26.10.2020 

deri 05.12.2020. 

2. Konsultimi nëpërmjet takimeve të vazhdueshme të grupit të punës. 

3. Konsultimi me palët e interesuara nëpërmjet dy webinarëve organizuar në bashkëpunim me 

EU for Innovation me datë 11.11.2020 dhe 12.11.2020.  

4. Konsultimi me shoqatat e biznesit dhe përfaqësues të zyrave të konsultimit ekonomik dhe 

ligjor, organizuar me asistencën e Këshillit të Investimeve të Shqipërisë me datë 

25.11.2020.  

5. Në konsultimin me palët e interesuara ishin pjesëmarrës 30 veta në secilin webinar, 

përfaqësues të ekosistemit të startup-eve, akselerator, shoqata ndihmuese, biznese të 

konsoliduara. Në total 60 pjesëmarrës.  

6. Në konsultimin me shoqatat e biznesit dhe përfaqësues të zyrave të konsultimit ekonomik 

dhe ligjor ishin pjesëmarrës 35 persona.  

 

Projektligji “Për Pronësinë Industriale” 

 

1. Kohëzgjatja e konsultimit publik përmes regjistrit elektonik në RENJK zgjati nga 

10.09.2020 deri 09.10.2020 

2. Konsultimi publik i brendshëm i shpallur në faqen zyrtare të internetit të DPPI nga datat 

22.06.2020 deri me datë 22.07.2020 . 

3. Në konsultimin me email me palët e interesuar patëm komente vetëm nga një perfaqesues 

i autorizuar 

Projektligji “Për regjistrin qëndror të llogarive bankare” 

 

1. Kohëzgjatja e konsultimit publik përmes regjistrit elektonik në RENJK zgjati nga 

09.09.2020 deri 09.10.2020 

2. Konsultimi me palët e interesuara nëpërmjet web-takimeve në datat 16.09.2020 dhe 

30.09.2020 

3. Takimet u zhvilluan me përfaqësues të Intitucioneve Financaiare, Shoqatës së Bankave 

dhe Dhomës Kombëtarë të Tregtisë, Boga & Associates, A.A.B. 
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Projektligji “Për disa ndryshime në ligjin nr. 48/2014 “Për pagesat e vonuara në detyrimet 

kontraktore e tregtare” 

 

1. Kohëzgjatja e konsultimit publik përmes regjistrit elektonik në RENJK zgjati nga 

27.11.2020 deri 27.12.2020 

2. Konsultimi me emaili me Bashkimin e Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë në datë 

14.05.2020.   

 

 

 

 
 

2.1.8.  Cila ishte kohëzgjatja mesatare e konsultimit?  
 
Kohëzgjatja mesatare e konsultimit për këtë periudhë ishte 8 (tetë) muaj. 

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

 
Në krahasim me vitin e kaluar situata nuk ka pasur përmirësime të dukshme të procesit të 

konsultimit, pasi interesi i publikut në procesin e konsultimit publik vijon të jetë ende i ulët. 

Mosinfromimi dhe mungesa e kulturës së përfshirjes në hartimin e politikave publike ka sjellë 

edhe mungesën e reagimeve mbi aket e publikuara për konsultim.  

Të dhënat e përftuara nga Regjistri Elektronik për Njoftimet dhe Konsultimet Publike tregojnë 

se numri i vizitorëve ka qenë në rritje, pavarësisht faktit se përcjellja e komenteve përmes këtij 

portali vazhdon të jetë në nivele të ulta.  

Vlerësojmë se një faktor që mund të ketë ndikuar në mungesën e reagimeve nga ana e publikut 

ka qenë dhe situata e krijuar nga pandemia shkaktuar nga COVID-19. 

 
2.4. Palët e interesit të përfshira  

2.4.1 Sa palë interesi të jashtme morën pjesë në grupet e punës për hartimin e akteve në 
6 mujorin e parë? Sa eksperte ishin ne tryeza? 

 
Aktorët pjesëmarrës ishin kryesisht ekspertë të fushës, Ekosistemi start-upeve, përfaqësues të 

institucioneve shtetërore, përfaqësues të autorizuar, Dhoma Kombetare e Tregtise, Shoqata e 

Bankave, Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë, përfaqësues të Intitucioneve Financiare. 

 
Konkretisht,  në hartimin e Projektligjit  “Për mbështetjen dhe zhvillimin e Startup-eve 

Inovative” ishin pjesëmarrës pjesëmarrës 30 veta në secilin webinar, përfaqësues të ekosistemit 

të startup-eve, akselerator, shoqata ndihmuese, biznese të konsoliduara. Në total 60 

pjesëmarrës. 

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

individual, OSHC, kompani, etj.) 
 

Pjesëmarrësit në tryezat e konsultimit ishin: 

➢ ekspertë individual,  
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➢ përfaqësues të Intitucioneve Financiare 

➢ shoqata ndihmuese  

➢ perfaqesues i autorizuar 

➢ Dhoma Kombëtare e Tregtisë 

➢ Këshilli i Investimeve të Shqipërisë 

 

 
2.4.3 Sa palë të interesuara morën pjesë/dhanë komente në konsultime të hapura të 

bëra për projekt-akte në vitin e caktuar? 
Gjatë procesit të konsultimit, kryesisht të gjithë pjesëmarrësit në tryezat e konsultimit përcollën 

komente dhe sugjerime me qëllim përmirësimin e projektligjeve. 

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

juridikë (ndërmarrje, shoqata, etj.)? 
Pjesa më e madhe e komenteve janë përcjellë kryesisht nga Ekosistemi i startup-eve ku mund 

të përmendim:  

 

1. Ekosistemi i startup-eve - Sonila Abdalli-Destil Creative Hub 

2. Ekosistemi i startup-eve - Jetona Myteveli – ISO, Idea/Proseed 

3. Ekosistemi i startup-eve - Erjon Gjoka - ANE Elektrik 

4. Ekosistemi i startup-eve - Auron Pashaj – IDRA Consulting 

5. Ekosistemi i startup-eve - Dritan Mezini – DM Consulting, Dua Pune 

6. Ekosistemi i startup-eve - Keler Gjika – Banka Botërore  

7. Ekosistemi i startup-eve - Elvis Zerva – Këshilli i Investimeve  

 

 

 
2.4.5 A është përmirësuar situata në krahasim me vitet e kaluara? 

 

Vlerësojmë se situata në krahasim me vitet e kaluara ka ardhur duke u përmirësuar. Kjo gjë 

konstatohet nga rritja e numrit të pjesëmarrësve në tryezat e konsultimit të organizuara. 

Gjithashtu, edhe nga monitorimi i portalit të Regjistrit Elektronik për Njoftimet dhe 

Konsultimet Publike vërehet një rritje e numrit të qytetarëve që ndjekin projektaktet e 

publikuara në të.  

 
2.5. Rekomandimet dhe komentet e marra 

 

Lidhur me rekomandimet dhe komentet e marra rezultojnë 29 komente të mbledhura nga 

takimet dhe 6 nga regjistri elektronik për konsultimin publik. 

 
 

2.1.10. Sa është numri i rekomandimeve dhe komenteve të marra  gjithsej dhe mesatarja 
për çdo konsultim? 

Nga konsultimi përmes RENJK vetëm për projektligjin “Për amnistinë fiskale dhe penale për 

subjketet që bëjnë deklarim vullnetar të pasurive është përcjellë 1 koment.  
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Për Projektligji “Për mbështetjen dhe zhvillimin e Startup-eve Inovative janë përcjellë 5 

komente. 

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

 

Rezultojnë 35 komente të mbledhura prej të cilave: 

- 14 janë pranuar  

- 21 janë refuzuara 

Pra, 40% e komenteve janë pranuar, ndërsa 60% e tyre janë refuzuar. 

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

 
Vlerësojmë se në vitin 2020, situata mbi pranimin ose refuzimin e komenteve krahasuar me 

vitin 2019 ka qenë në përmirësim. 

 
 

2.1.13. Cilat janë përfundimet/rezultatet kryesore nga procesi i konsultimit publik për 
periudhën e fundit 

 

Procesi i konsultimit publik ka ardhur duke u përmirësuar nga viti në vit. Kjo vihet re në rritjen 

e numrit të tryezave të konsultimit të organizuara për diskutimin dhe përmirësimin e 

projektateve. Gjithashtu, gjatë vitit 2020 janë përdorur më shumë metoda konsultimi; jo vetëm 

konsultimi publik përmes RENJK, por dhe përmes tryezave të konsultimit, webinareve. 

 
2.1.14. Ndarja e praktikave më të mira nga procesi i konsultimit publik për periudhën e 

fundit 
 

Nga praktikat më të mira për procesin e konsultimit publik mund të përmendim projektligjin 

“Për mbështetjen dhe zhvillimin e Startup-eve Inovative” për të cilin rezulton të kemi tryeza 

konsultimi si dhe publikimin e projektaktit në portalin e RENJK. 

Përdorimi i disa mënyrave të konsultimit ka shtuar mundësinë e hartimit të një politike më 

efikase në këtë rast. 

 
2.6. Rezultatet e raporteve të konsultimeve  

1.1.1. Sa raporte konsultimesh publikoi ministria? 
1.1.2. Nëse disa nuk u botuan, cilat janë arsyet? 

Për vitin 2020 Ministria e Financave dhe Ekonomisë nuk ka publikuar asnjë raport konsultimi. 

 
3. Sfidat, rreziqet kryesore dhe mundësitë për të ardhmen  

 

Sfidat kryesore që paraqet konsultimi publik lidhen më së shumti me gjithëpërshirjen e publikut 

në këtë proces. Megjithë përpjekjet dhe mundësitë e ofruara nga Ministria e Financave dhe 

Ekonomisë ende nuk ka përfshirje aktive të publikut në procesin e dhënies së rekomandimeve 

apo qëndrimeve për përmbajtjen e projektakteve që hartohen. Për periudhën e ardhshme, me 

qëllim përmirësimin e procesit, organizimi i konsultimeve është planifikuar të orientohet edhe 

më shumë përmes informimit më aktiv të publikut për përfshirjen në procesin e konsultimit 

publik. Mendojmë se për të përmirësuar procesin e konsultimit publik dhe për të siguruar një 

përfshirje sa më të madhe të publikut në këtë proces, është e nevojshme dhe zhvillimi i 
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trajnimeve mbi procesin e konsultimit publik për të gjithë punonjësit që merren me hartim 

legjislacioni, kjo do të mundësonte një njohje dhe përdorim edhe më të mirë e të shtuar të 

metodave gjatë procesit të konsultimit publik dhe rritjen e pjesëmarrjes së publikut në 

konsultimin e projektakteve , si dhe përfshirja e koordinatorit për Njoftim dhe Konsultim Publik 

në gjithë procesin e konsultimit, dhe jo vetë publikim e projektaktit në REJNK.  
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