Plani Vjetor për vitin 2021
Plani vjetor për projektaktet që do t'i nënshtrohen konsultimit publik
Ministria e Mbrojtjes
Nr

Titulli i projektaktit

Lloji i aktit

Ministri
propozues

1

"Për reze rvat materiale të s htetit"

Projektligj

Ministria e
Mbrojtjes

2

"Për disa s htesa dhe ndryshime në
ligjin nr. 9047, datë 10.07.2003
“Për shë rbim in ushtarak në RSH”

Projektligj

3

"Për disa s htesa dhe ndryshime në
ligjin nr.13/2015 “Për policinë
ushtarake në Forcat e A rmatosura
të RSH”"

4

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

shkurt-mars
2021

Institucionet shtetë rore me
të cila t bashkëpunon
DPRRMSH; Operatorët
ekonomikë që hyjnë në
marrëdhënie me DPRRMSH.

Publikimi në
RENJK/faqen
zyrtare të MM
Zhvillim
takimesh

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

Ministria e
Mbrojtjes

Prill 2021

shkurt-mars
2021

Ushtarakët e Forcave të
Armatosura të RSH.
Ushtarakët rezervistë të
FARSH.

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

Projektligj

Ministria e
Mbrojtjes

Gusht 2021

maj-qershor
2021

Personeli I PU

Publikimi në
RENJK/faqen
zyrtare të MM
Zhvillim
takimesh
Publikimi në
RENJK/faqen
zyrtare të MM

"Për disa s htesa dhe ndryshime në
ligjin nr.9210, datë 23.03.2004
“Për statusin e ushta rakut të FAsë”

Projektligj

Ministria e
Mbrojtjes

Gusht 2021

maj-qershor
2021

Ushtarakët e Forcave të
Armatosura të RSH.

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

5

“Për tregtinë e produkteve që
mund të përdore n pë r dënime
kapitale, torturë ose dënime apo
trajtime çnjerëzore, ose
degraduese”

Projektligj

Ministria e
Mbrojtjes

Dhjetor 2021

prill - maj
2021

Operatorë t ekonomikë që
operojnë në fushën e
produkteve që janë objekt i
projektligjit.
Institucionet shtetë rore në
fushën e doganave/kufirit.

Publikimi në
RENJK/faqen
zyrtare të MM
Zhvillim
takimesh
Publikimi në
RENJK/faqen
zyrtare të MM
Zhvillim
takimesh

6

"Për organizimin dhe funksionimin
e IGJIU"

Projektligj

Ministria e
Mbrojtjes

Dhjetor 2021

shtator-tetor
2021

Çdo subjekt i interesuar në
prodhimin e hartave
gjeografike, gjeodezike etj.

Publikimi në
RENJK/faqen
zyrtare të MM
Zhvillim
takimesh

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

Prill 2021

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

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

7

"Për disa s htesa dhe ndryshime në
ligjin nr.121/2015 "Për miratimin
e Planit Afatgjatë të Zhvillim it
(PAZH) të FA 2016-2025"

Projektligj

Ministria e
Mbrojtjes

Dhjetor 2021

shtator-tetor
2021

Forcat e Arma tosura të
Republikës së Shqipë risë

8

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

Projektvendim

Ministria e
Mbrojtjes

Dhjetor 2021

N/A

N/A

9

"Për miratimin e Planit Kombë tar
për Emergje ncat Civile"

Projektvendim

Ministria e
Mbrojtjes

Dhjetor 2021

N/A

N/A

Publikimi në
RENJK/faqen
zyrtare të MM
Zhvillim
takimesh
Publikimi në
RENJK/faqen
zyrtare të MM
Zhvillim
takimesh
Publikimi në
RENJK/faqen
zyrtare të MM
Zhvillim
takimesh

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

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

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 Prefektët”

Projektligj

Ministria e
Brends hme

Katërmujori I

mars-prill
2021

Bashkite, Shoqatat e Bashkive

RENJK
/Tryeze
publike

Keti.Suli@mb.gov.al

2

Për një ndryshim në VKM nr.
421, datë 13.05.2015 “Për
procedurat e shqyrtimit të
kërkesave, dokumentacionin,
afatet e shqyrtimit dhe
kriteret e veçanta të
licencimit të veprimtarive të
lejuara me a rmët”
Për disa ndryshime në VKM
Nr. 275, datë 01.04.2015
“Për miratim in e rregullores
për kushte t dhe rregullat e
sigurisë së a rmëve”

Projektvendim

Ministria e
Brends hme

Katërmujori I

mars-prill
2021

RENJK/
Tryeze
publike

Keti.Suli@mb.gov.al
margarita.vogli@mb.gov.al
Reshat.Kalaci@asp.gov.al

Projektvendim

Ministria e
Brends hme

Katërmujori I

mars-prill
2021

Qytetar; Subjekte të licencuar për
veprimtarinë me armë t; Federata
Shqiptare e Qitjes Federata Shqiptare
e Gjue tarëve dhe
Peshkatarëve,SHPSF; Zyra Evropiane
për kontrollin e armëve të vogla dhe
të lehta në Evropë n Lindore dhe
Juglindore (SEESAC)
Qytetar; Shoqëri tregta re që
ushtrojnë veprimta ri në fushën e
armëve; SHPSF; Ekspert teknike per
poligonin me pjatel; Zyra Evropiane
për kontrollin e armëve të vogla dhe
të lehta në Evropë n Lindore dhe
Juglindore (SEESAC)

RENJK
/Tryeze
publike

Keti.Suli@mb.gov.al
margarita.vogli@mb.gov.al
Reshat.Kalaci@asp.gov.al

3

4

Për disa ndryshime në VKM
nr. 94, datë 4.2.2015 “Pë r
procedurat për armët në
rastet e vdekjes, deklarim it
te mbylljes ligjore të
aktivitetit, pe r qellime
studimore, të humbjes së
armës, vjedhjes së saj apo
dokumentit/autorizimit"
Për disa ndryshime në VKM
nr. 95, datë 4.2.2015 "Për
procedurat për vlerësimin e
kërcënimit të rrezikut pë r
jetën dhe pajisjen me
autoriz im të posaçëm pë r
mbajtje a rme"
Për disa ndryshime në VKM
nr. 96, datë 4.2.2015 "Për
përcaktimin e rregullave dhe
procedurave të deklarimit,
ruajtjes, regjistrimit dhe
aftësimit për a rmët e
koleksionit"

Projektvendim

Ministria e
Brends hme

Katërmujori I

mars-prill
2021

Qytetar; Subjekte te licencuar per
veprimtarine me arme t; Shoqe ri
civile; Gjykata; Zyra Evropiane pë r
kontrollin e armëve të vogla dhe të
lehta në Evropën Lindore dhe
Juglindore (SEESAC)

RENJK

Keti.Suli@mb.gov.al
margarita.vogli@mb.gov.al
Reshat.Kalaci@asp.gov.al

Projektvendim

Ministria e
Brends hme

Katërmujori I

mars-prill
2021

Qytetar; Subjekte te licencuar per
veprimtarine me arme t; Prokuroria;
Gjykata; Zyra Evropiane për kontrollin
e armëve të vogla dhe të le hta në
Evropën Lindore dhe Juglindore
(SEESAC)

RENJK

Keti.Suli@mb.gov.al
margarita.vogli@mb.gov.al
Reshat.Kalaci@asp.gov.al

Projektvendim

Ministria e
Brends hme

Katërmujori I

mars-prill
2021

RENJK

Keti.Suli@mb.gov.al
margarita.vogli@mb.gov.al
Reshat.Kalaci@asp.gov.al

7

Për miratimin e llojeve të
armatimit, municionit dhe
pajisjeve mbrojtëse të
përdorimit të forcës për
pajisjen e Policisë së Shtetit

Projektvendim

Ministria e
Brends hme

Katërmujori I

mars-prill
2021

Qytetar; Subjekte te licencuar per
veprimtarine me arme t; Federata
Sportive e Qitjes; Shoqata e
Gjueta reve. Shoqeria civile; SHPSF;
Zyra Evropiane për kontrollin e
armëve të vogla dhe të lehta në
Evropën Lindore dhe Juglindore
(SEESAC)
Qytetar; Shoqëri tregta re që
ushtrojnë veprimta ri në fushën e
armëve; SHPSF; Zyra Evropiane për
kontrollin e armëve të vogla dhe të
lehta në Evropën Lindore dhe
Juglindore (SEESAC)

RENJK

Keti.Suli@mb.gov.al
margarita.vogli@mb.gov.al
Reshat.Kalaci@asp.gov.al

8

Për disa ndryshime në VKM
nr. 348, datë 29.04.2015 "Pë r
procedurat e hyrjes/daljes,
vulosjes së armëve dhe
regjistrimit të s htetasve
shqipta rë e të huaj me armë
të kategorive "B", "C", e
"D"në territorin e Republikës
së Shqipërisë"

Projektvendim

Ministria e
Brends hme

Katërmujori I

mars-prill
2021

Qytetar; Shoqëri tregta re që
ushtrojnë veprimta ri në fushën e
armëve; SHPSF; Zyra Evropiane për
kontrollin e armëve të vogla dhe të
lehta në Evropën Lindore dhe
Juglindore (SEESAC)

RENJK

Keti.Suli@mb.gov.al
margarita.vogli@mb.gov.al
Reshat.Kalaci@asp.gov.al

5

6

9

"Për disa s htesa e ndryshime
në ligjin nr. 10142, datë
15.5.2009 "Për sigurimin
shoqëror suplementa r të
ushtarakëve të Forcave të
Armatosura, të Gardës së
Republikës, të Shërbim it
Informativ të Shtetit, të
Agjencisë së Inteligjencës
dhe Sigurisë së Mbrojtjes, të
policisë së burgjeve, të
policisë së Mbrojtjes nga
Zjarri dhe Shpë timin e të
punonjësve të Shërbimit të
Kontrollit të Brendshëm në
Republikën e Shqipërisë"
“Për miratim in e Planit
Kombëtar të Veprimit për
luftën kundër trafikim it të
personave 2021-2023"

Projektligj

Ministria e
Brends hme

Katërmujori
II

korrik-gusht
2021

Ministritë e linjës

RENJK

Keti.Suli@mb.gov.al
arben.gjergji@shcba.gov.al

Projektvendim

Ministria e
Brends hme

Katërmujori
III

tetor-dhje tor
2021

RENJK/Tryeze
publike

Keti.Suli@mb.gov.al
adela.hodaj@mb.gov.al

Projektligj

Ministria e
Brends hme

Katërmujori
III

tetor-dhje tor
2021

RENJK

Keti.Suli@mb.gov.al
vitjola.hidri@asp.gov.al

Projektvendim

Ministria e
Brends hme

Katërmujori
III

tetor-dhje tor
2021

Organizatat jofitim prurëse, Mediat
vizie, shoqëritë civile, Avokati i
Popullit, Kom iteti Shqiptar i He lsinkit,
UNDP, EUROPOL, OSBE, TAIEX, CEPO,
SELEC, SEESAC

RENJK/Tryeze
publike

Keti.Suli@mb.gov.al

13

"Për disa ndryshime në Kodin
Penal, Nr. 7895, datë
27.1.1995, i ndryshuar, në
Nenin 183 “Falsifikim i i
monedhave” dhe Nenin 185
“Prodhimi m jeteve pë r
falsifikim”.
Plani i Veprim it 2022-2024
i Strategjisë për Kontrollin e
Armëve të Vogla, të Lehta,
Municioneve dhe
Eksplozivëve
2019 – 2024
“Për gjendjen civile”

Shkolla Magjistraturës, Agjencia
Kombëtare e Punës imit dhe Aftës imit,
Agjencia Shtetë rore për të Drejtat
dhe Mbrojtje n e Fëmijëve, 12
Institucionet e Prefektëve, OSBE,
UNICEF, GIZ, PAMECA, ICITAP, TERRE
DES HOMMES, Ambasada USA,
Ambasada UK, Sektori privat,
bisznese hoteleri-turizëm, etj
Ministria e Dre jtësisë
Sistemi
gjyqësor (KLGJ), Prokuroria e
Përgjithshme (KLP),
Banka e shqipe rise

Projektligj

Ministria e
Brends hme

Katërmujori
III

tetor-dhje tor
2021

Qytetar

RENJK

Keti.Suli@mb.gov.al
irida.zogolli@mb.gov.al

14

“Për sis temin e adresave”

Projektligj

Ministria e
Brends hme

Katërmujori
III

tetor-dhje tor
2021

Qytetar; Pushteti Vendor; DPPSH

RENJK

Keti.Suli@mb.gov.al
irida.zogolli@mb.gov.al

10

11

12

15

"Për organizimin dhe
funksionimin e Institutit të
Kriminalistikës"

Projektligj

Ministria e
Brends hme

Katërmujori
III

tetor-dhje tor
2021

Ekspertë Britanik në kuadër të
Memorandumit të bashkëpunimit;
ICITAP, PAMECA

RENJK/Tryeze
publike

Keti.Suli@mb.gov.al
margarita.vogli@mb.gov.al

16

“Për Policine Bashkiake”

Projektligj

Ministria e
Brends hme

Katërmujori
III

tetor-dhje tor
2021

Shoqatat pë rfaqësuese të NJVV

RENJK/Tryeze
publike

Keti.Suli@mb.gov.al
anjeza.haxhiaj@mb.gov.al

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

1

Për disa ndryshime në Ligjin Nr.
9917, datë 19.5.2008 " Për
parandalimin e pas trim it të
parave dhe financimit të
terrorizm it” (i ndryshuar)

Projektligj

Ministria e
Financave
dhe
Ekonomisë

Katëmujori I

Katëmujori I

Subjektet financiare jo banka, zyra e
këmbimeve valutore, shoqë ritë e
kursim -kreditit, shë rbime t pos tare ,
bursat

Takime
online, Email,
RENJK

2

Për miratimin e Strategjisë
Kombëtare e PI 2021-2025

Projektvendim

Ministria e
Financave
dhe
Ekonomisë

Katëmujori I

Katëmujori I

Agjensitë e Administrimit Kolelktiv,
Komuniteti A rtis tëve, autorëve,
universite te, Dhoma e
Tregtisë/indus trisë,përfaqësuesit e
autoriz uar, ekseptet e PI

Takime
online, Email,
RENJK

3

Për miratimin e Programit të
Reformave Ekonomike (ERP)
2021-2023

Projektvendim

Ministria e
Financave
dhe
Ekonomisë

Katëmujori I

Janar 2021

Dokumenti i u shpë rnda pë r konsultim
të gjerë me grupe të ndryshme të
interes it, siç janë shoqëria civile,
shoqatat e biznesit, partnerët për
zhvillim dhe integrim, dhomat e tregtisë
dhe industrisë, universitetet etj.

Email

4

’Për percaktim in e organizatave
të punë dhënësve dhe të
punëmarrësve në këshillin
kombëtar të punës’’

Projektvendim

Ministria e
Financave
dhe
Ekonomisë

Katëmujori II

Katëmujori II

Sindikatat , organizata t

5

Për miratimin e dokumentit të
programit buxhetor afatmesëm
2022-2024, te rishikuar

Projektvendim

Ministria e
Financave
dhe
Ekonomisë

Katëmujori III

Qershor

Shoqëria civile

Takime
online, Email

Kontakti i
personit/ave
përgjegjës për
menaxhimin e
konsultimit publik

6

“Për proce durat, kritere t dhe
rregulla t pë r zbatimin e
programit të nxitjes së punësim it
nëpërmje t garancisë rinore”

Projektvendim

Ministria e
Financave
dhe
Ekonomisë

Katëmujori III

Punëdhënës it, punëkërkuesit

Takime
online, Email

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

1

Projektvendim i Kës hillit të
Ministrave “Për disa ndryshime në
vendimin nr. 109, datë 15.2.2017
"Për organizimin dhe funksionimin
e Agjencisë së Sigurimit të Cilësisë
në Arsimin e Lartë e të Bordit të
Akreditimit dhe për përcaktimin e
tarifave për proceset e s igurim it të
cilësisë në arsimin e la rtë” , të
ndryshuar’”

Projektvendim

Minstria e
Arsimit,
Sportit dhe
Rinisë

Katërmujori III

2

Projektligj “Pë r ratifikim in
eMarrëveshjes ndërm jet
Republikëssë Shqipërisë dhe
BashkimitEvropian mbi
pjesëmarrjen e Republikës së
Shqipërisë nëprogramin e
Bashkimit Horiz onEurope –
Programi Kuadër përKërkim dhe
Inovacion(2021–2027)”

Projektligj

Minstria e
Arsimit,
Sportit dhe
Rinisë

Katërmujori III

Periudha e
pritshme e
zbatimit të
konsultimit
publik

Aktorët e targetuar

Metodat e
konsultimit

Kontakti i personit/ave
përgjegjës për
menaxhimin e
konsultimit publik

Tetor 2021
(20 ditë)

Agjencia e Sigurimit të
Cilësisë për A rsimin e
Lartë (ASCAL), Bordi I
Akreditimit,
institucionet e arsimit te
lartë.

Publikimi i draftit të
projektligjit në
Regjistrin E lektronik;
Njoftimi dhe
Konsultimi; Publikimi i
draftit në faqe n zyrta re
të Ministrisë së A rsimit,
Sportit dhe Rinisë;
zhvillimi i takimeve
publike.

Voltisa Koçi,
Voltisa.Koci@ars imi.gov.a

Tetor 2021
(20 ditë)

Institucionet e arsim it te
lartë, stude ntët etj.

Publikimi i draftit të
projektligjit në
Regjistrin E lektronik;
Njoftimi dhe
Konsultimi; Publikimi i
draftit në faqe n zyrta re
të Ministrisë së A rsimit,
Sportit dhe Rinisë;
zhvillimi i takimeve
publike.

Voltisa Koçi,
Voltisa.Koci@ars imi.gov.al

3

Projektvendim i Kës hillit
tëMinistrave “Pë r disa ndryshime
nëvendimin nr. 531, datë
11.9.2018,të Këshillit të
Ministrave “Përm iratimin e Kodit
të Cilësisë sëArsimit të Lartë”

Projektvendim

Minstria e
Arsimit,
Sportit dhe
Rinisë

Katërmujori III

Shtator 2021
(20 ditë)

Agjencia e Sigurimit të
Cilësisë për A rsimin e
Lartë (ASCAL), Bordi I
Akreditimit,
institucionet e arsimit te
lartë, stude ntët etj.

4

Projektvendim i Kës hillit
tëMinistrave “Pë r miratim in
eStrategjisë Kombëtare të
Veprimitpër Rininë 2021–2026”

Projektvendim

Minstria e
Arsimit,
Sportit dhe
Rinisë

Katërmujori III

Maj 2021 (20
ditë)

Organizatat
jofitimprurese për të
rinjtë/rinore, Agjencia
Kombëtare e Rinisë,
njësitë e vetëqeverisjes
vendore etj.

5

Projektvendim i Kës hillit
tëMinistrave “Pë r miratim in
eStrategjisë Kombëtare për
Arsimin2021–2026”

Projektvendim

Minstria e
Arsimit,
Sportit dhe
Rinisë

Katërmujori II

Mars 2021
(20 ditë)

Agjencia e Sigurimit të
Cilësisë së A rsimit
Parauniversitar, Qendra
e Shërbimeve Arsim ore,
Drejtoria e Përgjithshme
e Arsimit
Parauniversitar,
Drejtoritë Ra jonale të
Arsimit Paraunivers itar,
Zyrat Vendore të Arsim it
Parauniversitar,
institucionet a rsimore
parauniversitare

Publikimi i draftit të
projektvendimit në
Regjistrin E lektronik;
Njoftimi dhe
Konsultimi; Publikimi i
draftit në faqe n zyrta re
të Ministrisë së A rsimit,
Sportit dhe Rinisë;
zhvillimi i takimeve
publike.
Publikimi i draftit të
projektvendimit në
Regjistrin E lektronik;
Njoftimi dhe
Konsultimi; Publikimi i
draftit në faqe n zyrta re
të Ministrisë së A rsimit,
Sportit dhe Rinisë;
zhvillimi i takimeve
publike.
Publikimi i draftit të
projektvendimiti në
Regjistrin E lektronik;
Njoftimi dhe
Konsultimi; Publikimi i
draftit në faqe n zyrta re
të Ministrisë së A rsimit,
Sportit dhe Rinisë;
zhvillimi i takimeve
publike.

Voltisa Koçi,
Voltisa.Koci@ars imi.gov.a

Voltisa Koçi,
Voltisa.Koci@ars imi.gov.a

Voltisa Koçi,
Voltisa.Koci@ars imi.gov.a

Plani Vjetor për Projektaktet që do t'i nënshtrohen Konsultimit Publik
Ministria e Drejtesise
Nr

Titulli i projektaktit

Lloji i
aktit

Ministri
propozues

Koha e
pritshme/planifikuar
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 Arbitrazhin në
Republikën e Shqipërisë ”

Projektligj

Ministria e
Drejtes ise

4Mujori I

12.12.201913.01.2020
18.08.202015.09.2020

Dhomat e tregtisë dhe
industrisë;
Dhoma Kombë tare e
Avokatisë;
Profesorë të Fakulte tit
të Dre jtësisë;
Qytetarë

RENJK/Tryeza
Konsultimesh me
ekspertë

alma.dylgjeri@drejtesia.gov.al

2

“Për disa shtesa dhe
ndryshime në ligjin nr.10
385, datë 24.2.2011 “Për
ndërmje tësimin
në zgjidhjen e
mosmarrëveshjeve”

Projektligj

Ministria e
Drejtes ise

4Mujori III

Gjashtëmujori
I dytë 2021

Gjykatat;
OSHC me objekt
veprimtarie mbrojtjen
dhe respektimin e të
drejtave të nje riut dhe
forcim in e s htetit të së
drejtës; Qytetarë dhe
profesorë të Fakultetit
të Dre jtësisë

RENJK/Tryeza
Konsultimesh me
ekspertë

alma.dylgjeri@drejtesia.gov.al

3

“Për pë rkthim in zyrta r dhe
profesionin e pë rkthyesit
zyrtar”

Projektligj

Ministria e
Drejtes ise

4Mujori I

14.08.202011.09.2020

Gjykatat;
Prokuroritë;
Përkthyesit zyrta r e të
licencuar

RENJK/Tryeza
Konsultimesh të
mbyllura ose online

alma.dylgjeri@drejtesia.gov.al

4

Për disa s htesa dhe
ndryshime në ligjin
nr.110/2018 "Pë r noterinë"

Projektligj

Ministria e
Drejtes ise

4Mujori I

Katërmujori I
parë I vitit
2021

RENJK/Tryeza
Konsultimesh me
ekspertë ose online

alma.dylgjeri@drejtesia.gov.al

5

Për disa s htesa dhe
ndryshime në ligjin
nr.26/2019 “Pë r shërbimin
përmbarimor gjyqësor
privat”

Projektligj

Ministria e
Drejtes ise

4 Mujori III

Gjashtëmujori
I dytë 2021

Institucionet publike
të nivelit qendror
(DPPPP, QKB, ASPA,
etj);
OSHC; Dhoma
Kombëtare e Noterisë,
noterë t zyrta rë e të
licencuar
Ministritë e linjës,
OSHC në të gjithë
vendin, gykatat,
Dhoma Kombë tare e
Përmbaruesve
Gjyqësor Privat,
përmbarues it privat të
licencuar, profesorë të
Fakultetit të Dre jtësisë

RENJK/Tryeza
konsultimesh
ndërinstitucionale
ose online

alma.dylgjeri@drejtesia.gov.al

6

Për organizimin dhe
funksionimin e shë rbim it
përmbarimor gjyqësor
shtetëror

Projektligj

Ministria e
Drejtes ise

4 Mujori III 2021

Gjashtëmujori
I dytë 2021

Ministritë e linjës,
OSHC në të gjithë
vendin, gykatat,
shërbimi përm barim or
shtetëror, profesorë të
Fakultetit të Dre jtësisë

RENJK/Tryeza
konsultimesh (ose
online)

alma.dylgjeri@drejtesia.gov.al

7

Kodi Pe nal I Republikës së
Shqipërisë

Projektligj

Ministria e
Drejtes ise

4 Mujori III 2021

Gjashtëmujori
I dytë 2021

Ministritë e linjës,
OSHC në të gjithë
vendin, gjykatat,
psikologë,
avokatë,qytetarët,
profesorë të Fakultetit
të Dre jtësisë

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

1

"Për kushte t e posaçme të
licencimit, dokume ntet
shoqëruese, procedurat për
shqyrtimin ose revokimin e
licencës, ta rifat e aplikimit
dhe të kuotizacionit vjetor
për ushtrimin e veprimta risë
tregtare të pasurive
kulturore". (Tregtia e
pasurive kulturore)

Projektvendim

Ministria e
Kulturës

Koha e
pritshme
për
miratimin e
projektaktit
Brenda
katërmujorit
të I-rë

Periudha e
pritshme e
zbatimit të
konsultimit
publik

Ka nisur
procesi i
konsultimit pë r
këtë
projektvendim.

Aktorët e targetuar

Metodat e
konsultimit

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

1. Policia e Shtetit;
2.Drejtoria e Pe rgjithshme
e Doganave3. Shoqata e
Koleksionis teve;
4.Prokuroria e Rrethit
Gjyqesor T irane;
5. Perfaqesues te AKSH-it.

• Drejtpërdrejtë gjatë
takimit publik/ online ZOOM etj., ku më pas
komentet e tyre
reflektohen në
procesverbalin që do
mbahet;
• Me email
info@kultura.gov.al;
• Me postë në
adresën Rruga
“Aleksandër Moisiu”,
nr. 76, ish Kinostudio
“Shqipëria e Re”,
Tiranë.

1. Elira Dani -Dre jtor i Dre jtorisë
së Programim it, Standardizimit
dhe Harm onizim it të Kuadrit
Rregulla tor (DPSHKRR)Emai:Elira.Dani@Kultura.gov.al;
2. Endri Zerva -Pë rgjegjës
Sektori në DPSHKRR)- Email:
Endri.Zerva@kultura.gov.al
3. Lulzim Tanushi, Specialis t,
DMBNJASH -email:
Lulzim.Tanushi@kultura.gov.al

2

Projektligji "Për disa shtesa
dhe ndryshime në ligjin nr.
35, datë 31.03.2016, “Pёr tё
drejta t e autorit dhe tё
drejta t e tjera tё lidhura me
to””

Projektligj

Ministria e
Kulturës

Brenda
katërmujorit
të II-të

Eshte realiz uar
procesi i
konsultimit
publik pe r kete
projektligj.

1. Biblioteka Kombë tare e
Shqipërisë; 2. Akademia e
Shkencave; 3. Shoqata e
Botuesve Shqiptarë; 4.
Arkivi Qendror Shtetë ror i
Filmit; 5. Muzeu His torik
Kombëtar; 6. Qendra
Kombëtare e
Inventarizimit të Pasurive
Kulturore; 7. Muzeu
Kombëtar i Fotografisë
“Marubi”; 8.Galeria
Kombëtare e Arteve; 9.
Agjencia e Administrimit
Kolektiv të Drejtave të
Autorit “ALBAUTOR”; 10.
Agjencia e Administrimit
Kolektiv të Drejtave të
Autorit “AKDIE” ; 11.
Agjencia e Administrimit
Kolektiv të Drejtave të
Autorit “GRAMMA” ; 12.
Agjencia e Administrimit
Kolektiv të Drejtave të
Autorit “FMAA”;13.
Akademia e Studimeve
Albanologjike; 14.
Rektorati i Universitetit të
Tiranës; 15. Radio
Televizioni Shqipta r;
16.Qendra Kombëta re
Kinematografike ;
17.Autorite ti i Mediave
Audiovizive; 18. Qendra
Kombëtare e Rehabilitimit
të të Verbërve; 19.
Biblioteka Kombë tare e të
Verbërve; 20. Shoqata e
Gazetarëve të Shqipërisë;
21. Shoqata e Medias
Elektronike; 22. Lidhja e
Gazetarëve Shqipta rë;
23.Shoqata “RTL”;24.
Shoqata “ATA”;

• Drejtpërdrejtë gjatë
takimit publik/ online ZOOM etj., ku më pas
nje pjese e komenteve
te tyre u reflektuan në
procesverbal;
• Regjistri E lektronik;
• Me email
info@kultura.gov.al;
• Me postë në
adresën Rruga
“Aleksandër Moisiu”,
nr. 76, ish Kinostudio
“Shqipëria e Re”,
Tiranë.

1. Elira Dani -Dre jtor i Dre jtorisë
së Programim it, Standardizimit
dhe Harm onizim it të Kuadrit
Rregulla tor (DPSHKRR)Emai:Elira.Dani@Kultura.gov.al;
2. Endri Zerva -Pë rgjegjës
Sektori në DPSHKRR)- Email:
Endri.Zerva@kultura.gov.al
3. Lulzim Tanushi, Specialist,
DMBNJASH -email:
Lulzim.Tanushi@kultura.gov.al

3

"Për disa shtesa dhe
ndryshime në ligjin nr. 8096,
datë 21.3.1996, “Për
kinematografinë”, i
ndryshuar"

Projektligj

Ministria e
Kulturës

Brenda
katërmujorit
të II-të

TBD

TBD

4

"Për miratimin e
marrëveshjes së
administrimit të Parkut
Arkeologjjik Butrint lidhur
midis Minstrisë Kulturore
dhe Fondacionit të
Posaçëm"

Projektligj

Ministria e
Kulturës

Brenda
katërmujorit
të III-të

TBD

Me probabilite t të lart do
të jenë a i grup subjektesh
të identifikuar në
konsultimet publike gjatë
procesit të hartimit të
Projektvendim it “Për
miratimin e planit të
menaxhimit për
Butrintin”.*Për t'u
vendosur se kush do të
jenë subjekte konkretë.

• Drejtpërdrejtë gjatë
takimit publik/ online ZOOM etj., ku më pas
nje pjese e komenteve
te tyre u reflektuan në
procesverbal;
• Regjistri E lektronik;
• Me email
info@kultura.gov.al;
• Me postë në
adresën Rruga
“Aleksandër Moisiu”,
nr. 76, ish Kinostudio
“Shqipëria e Re”,
Tiranë.
• Drejtpërdrejtë gjatë
takimit publik/ online ZOOM etj., ku më pas
nje pjese e komenteve
te tyre u reflektuan në
procesverbal;
• Regjistri E lektronik;
• Me email
info@kultura.gov.al;
• Me postë në
adresën Rruga
“Aleksandër Moisiu”,
nr. 76, ish Kinostudio
“Shqipëria e Re”,
Tiranë.

1. Elira Dani -Dre jtor i Dre jtorisë
së Programim it, Standardizimit
dhe Harm onizim it të Kuadrit
Rregulla tor (DPSHKRR)Emai:Elira.Dani@Kultura.gov.al;
2. Endri Zerva -Pë rgjegjës
Sektori në DPSHKRR)- Email:
Endri.Zerva@kultura.gov.al
3. Lulzim Tanushi, Specialist,
DMBNJASH -email:
Lulzim.Tanushi@kultura.gov.al

1. Elira Dani -Dre jtor i Dre jtorisë
së Programim it, Standardizimit
dhe Harm onizim it të Kuadrit
Rregulla tor (DPSHKRR)Emai:Elira.Dani@Kultura.gov.al;
2. Endri Zerva -Pë rgjegjës
Sektori në DPSHKRR)- Email:
Endri.Zerva@kultura.gov.al
3. Lulzim Tanushi, Specialist,
DMBNJASH -email:
Lulzim.Tanushi@kultura.gov.al

5

Për krijimin dhe
funksionimin e zonës së
veçantë të zhvillimit artistik
dhe kulturor në Pallatin e
Brigadave

Projektligj

Ministria e
Kulturës

Brenda
katërmujorit
të III-të

TBD

1. Fondacioni Bazament—
Genti Korini;
2. TICA-Instituti i Artit
Bashkëkohor Tiranë—
Anthulla Bytyçi;
3. Qendra Zeta –Valentina
Koça;
4. CODE Partne rs
(Consulting and
Development Pa rtne rs —
Arta Nikolli;
5. Shoqata Kulturore
Vizart—Denis Dedej;
6. Tirana Art Lab —Ade la
Demetja;
7. Shoqata Antik—Saimir
Ahmeti;
8. Universiteti Polis —
Saimir Kristo;
*Kjo listë subjektesh m und
të jetë objekt ris hikimi.

• Drejtpërdrejtë gjatë
takimit publik/ online ZOOM etj., ku më pas
komentet e tyre
reflektohen në
procesverbalin që do
mbahet;
• Regjistri E lektronik;
• Me email
info@kultura.gov.al;
• Me postë në
adresën Rruga
“Aleksandër Moisiu”,
nr. 76, ish Kinostudio
“Shqipëria e Re”,
Tiranë.

1. Elira Dani -Dre jtor i Dre jtorisë
së Programim it, Standardizimit
dhe Harm onizim it të Kuadrit
Rregulla tor (DPSHKRR)Emai:Elira.Dani@Kultura.gov.al;
2. Endri Zerva -Pë rgjegjës
Sektori në DPSHKRR)- Email:
Endri.Zerva@kultura.gov.al
3. Lulzim Tanushi, Specialist,
DMBNJASH -email:
Lulzim.Tanushi@kultura.gov.al

Plani Vjetor për Projektaktet që do t'i nënshtrohen Konsultimit Publik
Minstria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale
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 Mira timin e
Strategjisë Kombëtare
për Ba razinë Gjinore
dhe Planin e Veprimit
2021–2030”

Projektvendim

Ministria e
Shëndetësisë
dhe
Mbrojtjes
Sociale

Katërmujori I

20 ditë

organizatat
jofitimprurës, fokusi i
të cilave janë
shërbimet në
promovimin e
barazisë gjinore

RENjKP, faqja e MSHMS,
email, takime (duke
respektuar protokolle t
kundër Covid-19)

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

2

“Për miratim in e
Planit Kombëta r pë r
Aftësinë e Kufizuar
2021–2025”

Projektvendim

Ministria e
Shëndetësisë
dhe
Mbrojtjes
Sociale

Katërmujori I

20 ditë

3

“Për miratim in e
Planit ë Veprim it pë r
Personat e LGBTI-së
në Shqipë ri 2021–
2027”

Projektvendim

Ministria e
Shëndetësisë
dhe
Mbrojtjes
Sociale

Katërmujori II

20 ditë

4

“Për miratim in e
Strategjisë Kombëtare
për të Dre jtat e
Fëmijëve 2021–2025”

Projektvendim

Ministria e
Shëndetësisë
dhe
Mbrojtjes
Sociale

Katërmujori II

20 ditë

4

“Për miratim in e
Planit Kombëta r të
Veprimit për
Integrimin e Romëve
dhe Egjiptianëve
2021–2025”

Projektvendim

Ministria e
Shëndetësisë
dhe
Mbrojtjes
Sociale

Katërmujori II

20 ditë

5

“Për treguesit
statistikorë të
vlerësimit e
monitorimit të
asistencës sociale”

Projektvendim

Ministria e
Shëndetësisë
dhe
Mbrojtjes
Sociale

Katërmujori II

20 ditë

6

“Për miratim in e
Strategjisë Kombëtare
të Shëndetësisë
2021–2025”

Projektvendim

Ministria e
Shëndetësisë
dhe
Mbrojtjes
Sociale

Katërmujori II

20 ditë

organizatat
jofitimprurës, fokusi i
të cilave janë
shërbimet në
promovimin e
aksesueshmërisë së
personave më aftësi
të kufizuara, njës itë e
qeverisjes vendore
organizatat
jofitimprurës, fokusi i
të cilave janë
integrim i i personave
LGBTIQ në shoqëri

RENjKP, faqja e MSHMS,
email, takime (duke
respektuar protokolle t
kundër Covid-19)

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

RENjKP, faqja e MSHMS,
email, takime (duke
respektuar protokolle t
kundër Covid-19)

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

organizatat
jofitimprurës, fokusi i
të cilave janë
shërbimet për
fëmijët, njës itë e
Qeverisjes Vendore,
Agjencia për të
Drejtat e Fëmijëve
organizatat
jofitimprurës, fokusi i
të cilave janë
shërbimet për
integrim in e
komunitetit rom dhe
egjiptian, njësitë e
qeverisjes vendore

RENjKP, faqja e MSHMS,
email, takime (duke
respektuar protokolle t
kundër Covid-19)

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

RENjKP, faqja e MSHMS,
email, takime (duke
respektuar protokolle t
kundër Covid-19)

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

RENjKP, E-akte,
Shkresërisht, Takime

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

mjekë, Instituti i
Shëndetit Publik,
organizata
ndërkombëta re me
fokus shëndetin
OBSH, UNFPA,
UNICEF), Urdhri i
Mjekut, Universite ti i
Mjekësisë

RENjKP, faqja e MSHMS,
email, takime (duke
respektuar protokolle t
kundër Covid-19)

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

7

“Për disa shtesa dhe
ndryshime në ligjin nr.
105/2014 Për barnat
në shërbimin
farmaceutik’” , të
ndryshuar

Projektligj

Ministria e
Shëndetësisë
dhe
Mbrojtjes
Sociale

Katërmujori III

20 ditë

8

“Për disa shtesa dhe
ndryshime në ligjin nr.
8876, datë 4.4.2002,
“Për shëndetin
riprodhues” , të
ndryshuar

Projektligj

Ministria e
Shëndetësisë
dhe
Mbrojtjes
Sociale

Katërmujori III

20 ditë

9

“Për miratim in e
rregullave të
etiketimit dhe
instruksionet për
përdorimin e pajisjeve
mjekësore”

Projektvendim

Ministria e
Shëndetësisë
dhe
Mbrojtjes
Sociale

Katërmujori III

20 ditë

Agjencia e Ba rnave
dhe Pajis jeve
Mjekësore, tregtuesit
me shumicë dhe
pakicë të barnave,
depot fa rmaceutike,
Urdhri i Farmacistëve
Shërbimet e
parësorit, mjekë,
Instituti i Shëndetit
Publik, gratë që
marrin shërbime
shëndetësore lidhur
me shëndetin
riprodhues,
organizata
ndërkombëta re me
foks shëndetin e
grave (OBSH, UNFPA,
UNICEF), Komiteti
Kombëtar pë r
Shëndetin
Riprodhues,
maternite tet,
konsultori i gruas,
Urdhri i Mjekut
Prodhuesit e pajis jeve
mjekësore; OJQ-të në
fushën e mbrojtjes
shëndetësore;
Ministritë e linjës dhe
institucine t e tyre të
varësisë

RENjKP, faqja e MSHMS,
email, takime (duke
respektuar protokolle t
kundër Covid-19)

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

RENjKP, faqja e MSHMS,
email, takime (duke
respektuar protokolle t
kundër Covid-19)

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

RENjKP E-akte,
Shkresërisht, Takime

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

Plani Vjetor për Projektaktet që do t'i nënshtrohen Konsultimit Publik
Minstria e Turizmit dhe Mejdisit
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 ne VKM Nr.
99, Datë 18.02.2005 “Për
miratimin e katalogut
shqipta r të klasifikimit të
mbetjeve”.

Projektvendim

Ministria e
Turizmit dhe
Mjedisit

Katër mujori I

Katër mujori I
parë 2021

NjQV, Ministritë e
linjës, biz neset.

Nëpërm jet linkut
www.konsultimipublik.g
ov.al

Lediana.Karalliu@ turizmi.gov.al

2

"Për miratimin e listës e
llojeve të huaja ose
llojeve të huaja invazive
dhe përcaktimin e
procedurave për
ndalimin dhe/ose futjen
e tyre në pikat doganore
të vendit.”.

Projektvendim

Ministria e
Turizmit dhe
Mjedisit

Katër mujori I

Katër mujori I
parë 2021

NjQV, Ministritë e
linjës, biz neset.

Tryeza të rumbullakëta,
workshope, konfere nca,
forume, takime,
angazhimi nëpë rmjet
web dhe rrjete sociale,
takime publike.

ermal.halimi@turizm i.gov.al

3

“Për m iratimin e
kërkesave për
menaxhimin e
nënprodukteve shtazore,
që nuk synohen për t’u
konsumuar nga njeriu”.
"Për miratimin e listës së
substancave kandidate".

Projektvendim

Ministria e
Turizmit dhe
Mjedisit

Katër mujori I

Katër mujori I
parë 2021

NjQV, Ministritë e
linjës, biz neset.

Nëpërm jet linkut
www.konsultimipublik.g
ov.al

Lediana.Karalliu@ turizmi.gov.al

Projektvendim

Ministria e
Turizmit dhe
Mjedisit

Katër mujori I

Katër mujori I
pare 2021

Subjektet/kompanite/i
ndustria qe lidhe t me
fushen e kimikateve
dhe artikujt që
përmbajnë substanca
kandidate, perdoruesit
e ketyre artikujve;
ministrite e linjes dhe
strukturat ne varesi te
tyre, ekspertet e
fushes, qytetaret;

takime dhe konsultime
me ekspertet e fushes
online; konsultimi i
legjislacionit ne BE;
dergimi zyrtar pe r
mendim ne minis trite e
linjes dhe strukturat e
tyre te varesise;
publikimi ne rregjistrin
elektronik te akteve dhe
ne web e MTM-se;

Z.Rrezart Fshazi, Drejtor i
Politikave dhe Strategjive te
Zhvillimit te Mjedisit;
Rezart. Fshazi@turizmi.gov.al;
Znj.Rovena Agalliu, specialiste ne
Drejtorine e Politikave dhe
Strategjive te Zhvillimit te
Mjedisit; e-mail: Rovena.
Agalliu@turizmi.gov.al;
Znj.Klodia na Marika,
Koordinatore pe r Rregjis trin
elektronik te konsultimit me
publikun ne MTM; Drejtore e
Programeve te Mjedisit; e-mail:
Klodiana.Marika@turizm i.gov.al;

"Për kostot e
përllogaritura pë r
pyllëzimin kompe nsues
përkatës, përfshirë
kostot e mirëmbajtjes së
nevojshme pas mbjelljes
që garanton zënien
efektive të tyre".

Projektvendim

Ministria e
Turizmit dhe
Mjedisit

Katër mujori I

Katër mujori I
tretë 2020

Subjekte që us htrojnë
veprimtari mbi fondin
pyjor; Njesitë e
Qeverisjes Vendore,
Ministria e Energjise
dhe Infrastrukturës

Tryeza të rumbullakëta,
ëorkshope, konfere nca,
forume, takime publike.

Ylli.Hoxha@turizm i.gov.al;
Klodiana.Marika@turizm i.goov.al

4

5

6

'Për m iratimin e masave
të nevojshme që çdo
person juridik a fizik, i cili
zhvillon, prodhon,
përpunon, trajton, shet
ose importon produkte
(prodhuesi i produktit)
mbi baza profesionale, të
mbajë përgjeg jësitë e
zgjeruara të prodhues it".

Projektvendim

Ministria e
Turizmit dhe
Mjedisit

Katër mujori II

Katër mujori I
dytë 2021

NjQV, Ministritë e
linjës, biz neset.

Nëpërm jet linkut
www.konsultimipublik.g
ov.al si dhe takime
virtuale me g rupet e
interes it

Lediana.Karalliu@ turizmi.gov.al

7

"Për Menaxhim in e
Integruar të Zonës
Bregdetare".

Projektligj

Ministria e
Turizmit dhe
Mjedisit

Katër mujori II

Katër mujori I
parë 2021

NjQV, Ministritë e
linjës, biz neset.

Tryeza të rumbullakëta,
workshope, konfere nca,
forume, takime publike,
angazhim nëpërm jet
web dhe rrjeteve
sociale.

AKB

8

"Për gazet Serre te
Fluorinuara" (F-Gazet).

Projektligj

Ministria e
Turizmit dhe
Mjedisit

Katër mujori II

Katër mujori I
parë 2021

Ministrite e linjes,
shoqeria civile, QKB,
dogana

Regjistri elektronik,
Tryeza të rumbullakëta,
workshope, konfere nca,
angazhim nëpërm jet
web dhe rrjeteve
sociale.

Eneida Rabdishta:
Eneida.Rabdishta@turizmi.gov.al

9

"Për disa s htesa dhe
ndryshime në VKM
nr.608/2014 "Pë r
përcaktimin e masave të
nevojshme pë
grumbullimin dhe
trajtimin e mbetjeve bio
si dhe kritere t dhe afatet
për pakësimin e tyre".
"Për disa s htesa në VKM
nr. 452/2012 'Për
lendfillet e mbetjeve".

Projektvedim

Ministria e
Turizmit dhe
Mjedisit

Katër mujori III

Katër mujori I
tretë 2021

NjQV, Ministritë e
linjës, biz neset.

Nëpërm jet linkut
www.konsultimipublik.g
ov.al si dhe takime
virtuale me g rupet e
interes it

Lediana.Karalliu@ turizmi.gov.al

Projektvedim

Ministria e
Turizmit dhe
Mjedisit

Katër mujori III

Katër mujori I
tretë 2021

NjQV, Ministritë e
linjës, biz neset.

Lediana.Karalliu@ turizmi.gov.al

"Për miratimin e z onës
së brezit te z hvillimeve
të kontrolluara".

Projektvedim

Ministria e
Turizmit dhe
Mjedisit

Katër mujori III

Katër mujori I
dytë 2021

NjQV, Ministritë e
linjës, biz neset.

Nëpërm jet linkut
www.konsultimipublik.g
ov.al si dhe takime
virtuale me g rupet e
interes it
Tryeza të rumbullakëta,
workshope, angazhim
nëpërmje t web dhe
rrje teve sociale.

10

11

AKB

12

"Për miratimin e tarifave
për ushtrimin e
veprimtarive në bregun e
detit dhe në zonat për
ushtrimin e aktiviteteve
të turizmit deta r".

Projektvedim

Ministria e
Turizmit dhe
Mjedisit

Katër mujori III

Katër mujori I
dytë 2021

NjQV, Ministritë e
linjës, biz neset.

Tryeza të rumbullakëta,
workshope, angazhim
nëpërmje t web dhe
rrje teve sociale.

AKB

13

"Për miratimin e
rregullores “Kritere t dhe
procedurat e të dre jtës
së parablerjes nga shteti
në rastet e shitjes së
pronës private në bregun
e detit”
"Për miratimin e
rregullores “Kritere t,
procedurat dhe masa e
dhënies me qira e
sipërfaqeve të bregut të
detit për z hvillim in e
aktiviteteve të
ndryshme, përfshirë
aktivitetet/veprim taritë
sportive argëtuese dhe
turis tike në de t”".
"Për miratimin e
rregullores së posaçme
“Për administrimin e
hapësirave publike të
zonës bregde tare, që
përdoren si plazhe
publike apo të
administruara nga
subjekte private”.
"Për miratim in e
rregullave, procedurave
dhe krite reve per
pajisjen me certifikaten e
ekspertit per V NM,
ekspertizen m jedisore
dhe auditimin mjedisor".

Projektvedim

Ministria e
Turizmit dhe
Mjedisit

Katër mujori III

Katër mujori I
dytë 2021

NjQV, Ministritë e
linjës, biz neset.

Tryeza të rumbullakëta,
workshope, angazhim
nëpërmje t web dhe
rrje teve sociale.

AKB

Projektvedim

Ministria e
Turizmit dhe
Mjedisit

Katër mujori III

Katër mujori I
dytë 2021

NjQV, Ministritë e
linjës, biz neset.

Tryeza të rumbullakëta,
workshope, angazhim
nëpërmje t web dhe
rrje teve sociale.

AKB

Projektvedim

Ministria e
Turizmit dhe
Mjedisit

Katër mujori III

Katër mujori I
dytë 2021

NjQV, Ministritë e
linjës, biz neset.

Tryeza të rumbullakëta,
workshope, angazhim
nëpërmje t web dhe
rrje teve sociale.

AKB

Projektvedim

Ministria e
Turizmit dhe
Mjedisit

Katër mujori III

Katër mujori I
dytë 2021

Eksperte mjedisi te
certifikuar; Stafet e
universite teve te
degeve te mjedisit;
Shoqata mjedis ore,
etj.

Tryeza të rumbullakëta/
forume/ konfe renca/
angazhim nëpërm jet
web dhe rrjeteve
sociale.

14

15

16

17

"Për masat lidhur me
sigurimin e informacionit
mbi konsumin e lë ndës
djegëse dhe shkarkimet
e CO2 gjatë marketingut
të autom jeteve të reja".

Projektvedim

Ministria e
Turizmit dhe
Mjedisit

Katër mujori III

Katër mujori I
dytë 2021

Kompanite qe
importojne, shesin ose
japin me qera
automjete t e reja të
pasagjerëve dhe
konsumatoret qe
blejne ose marin me
qera autom jete te tilla

takime dhe konsultime
me ekspertet e fushes
vendas dhe
nderkombeta re, online;
konsultimi i legjislacionit
ne BE, dhe njohja me
modelet qe ndjekin
vendet ne rajon;
konsultimi paraprak
teknik me institucione t
qe lidhen me kete
sherbim; de rgimi zyrtar
per mendim ne
ministrite e linjes dhe
strukturat e tyre te
varesise; publikimi ne
rregjis trin elektronik te
akteve;

Z.Rrezart Fshazi, Drejtor i
Politikave dhe Strategjive te
Zhvillimit te Mjedisit;
Rezart. Fshazi@turizmi.gov.al;
tel: Znj.Klodiana Marika,
Koordinatore pe r Rregjis trin
elektronik te konsultimit me
publikun ne MTM; Drejtore e
Programeve te Mjedisit; e-mail:
Klodiana.Marika@turizm i.gov.al;

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 2021-2023

Projektvendim

Ministri për
Evropën dhe
Punët e
Jashtme

Katërmujori I

Janar-Shkurt
2021

Shoqëria civile
dhe grupe t e
interes it

Rregjis tri
elektronik i
konsultimit publik

hadit.kovaci@mfa.gov.al

Plani Vjetor për Projektaktet që do t'i nënshtrohen Konsultimit Publik
Minstria e Bujqesise dhe Zhvillimt 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 konsultimit publik

1

“Për organizimin dhe
funksionimin e grupeve
vendore tëveprimit”

Projektligji

Ministria e
Bujqes ise dhe
Zhvillimit Rural

Katermujori 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 s htesa dhe
ndryshime në ligjin nr.
105/2016, “Për mbrojtjes
së bimëve”

Projektligji

Ministria e
Bujqes ise dhe
Zhvillimit Rural

Katermujori 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

3

Për disa ndryshime në
ligjin nr. 4/ 2016
“Marrëveshja e
bashkëpunimit ndë rmjet
Këshillit të
Ministrave të Republikës
së Shqipërisë, të
përfaqësuar nga Ministria
e Bujqësisë dhe Zhvillim it
Rural dhe Ministria e
Financave dhe Bankës
Evropiane pë r Rindë rtim
dhe Zhvilli, në lidhje me
lehtësimin e mbështetjes
së agrobiznesit - BERZHShqipëri,Llogari
Bashkëpunimi”
Për disa s htesa dhe
ndryshime në ligjin nr.
113/2015, “Për urdhrin
profesional të mjekut
veterinar”

Projektligji

Ministria e
Bujqes ise dhe
Zhvillimit Rural

Katermujori I

Sipas kërkave
te Ligjit nr.
146/2014 për
Njoftimin dhe
Konsultimin
Publik, katër
mujorin e I
Sipas kërkave
te Ligjit nr.
146/2014 për
Njoftimin dhe
Konsultimin
Publik, katër
mujorin e I
Sipas kërkave
te Ligjit nr.
146/2014 për
Njoftimin dhe
Konsultimin
Publik, katër
mujorin 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

Projektligji

Ministria e
Bujqes ise dhe
Zhvillimit Rural

Katermujori III

Sipas kërkave
te Ligjit nr.
146/2014 për
Njoftimin dhe
Konsultimin
Publik, katër
mujorin 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

4

5

“Për pë rfundimin e
procesit të privatizimit të
objekteve të
ishndërma rrjeve
bujqësore”

Projektligji

Ministria e
Bujqes ise dhe
Zhvillimit Rural

Katermujori III

6

Për zona t e
përcaktuara pë r
akuakulturë

Projektvendim

Ministria e
Bujqes ise dhe
Zhvillimit Rural

Katermujori III

Sipas kërkave
te Ligjit nr.
146/2014 për
Njoftimin dhe
Konsultimin
Publik, katër
mujorin 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

1. Qytetarët
2. Grupet e
Interesit

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

Për sektorin e furnizimit
me ujë të pijshëm,
grumbullimit, largimit e
trajtimit të ujrave të
ndotur urban

Projektligj

Ministria e
Infrastrukturës
dhe Energjisë

Katërmujori III

30 Tetor 2019

Entit Rregullator të
Ujit ,Agjencisë
Kombëtare të
Ujësjellës
Kanalizimeve dhe
Infrastrukturës së
Mbetjeve, UK sha

Tryeza Konsultimesh
me ekspertë; RENJK;
Website MIE

Fotjon.Kosta@infrastruktura.gov.al

2

Strategjia Kom bëtare e
sektorit të furniz imit me
ujë dhe kanalizimeve
2020-2030

Projektvendim

Ministria e
Infrastrukturës
dhe Energjisë

Katërmujori III

Shtator 2021

RENJK; Webs ite MIE

Fotjon.Kosta@infrastruktura.gov.al

3

“Për m iratimin e
ndryshimeve në ligjin për
komunikimet elektronike
në linjë me EEC-në”.

Projektligj

Ministria e
Infrastrukturës
dhe Energjisë

Katërmujori III

Shtator 2021

Entit Rregullator të
Ujit ,Agjencisë
Kombëtare të
Ujësjellës
Kanalizimeve dhe
Infrastrukturës së
Mbetjeve, UK sha
AKSHI, AMA, AKEP

Tryeza Konsultimesh
me ekspertë; RENJK;
ëebsite MIE

Fotjon.Kosta@infrastruktura.gov.al

4

Projektvendim “Pë r
statistikat e e nergjisë”.

Projektvendim

Ministria e
Infrastrukturës
dhe Energjisë

Katërmujori IV

Maj 2021

MTM, MFE, OSHEE,
ERRE, KESH SH.A

Grupe pune, Tryeza
Konsultimesh me
ekspertë; RENJK;
Website MIE

Fotjon.Kosta@infrastruktura.gov.al

5

“Për m iratimin e Planit
Kombëtar të Ene rgjisë dhe
Klimës

Projektvendim

Ministria e
Infrastrukturës
dhe Energjisë

Katërmujori IV

Qershor 2021

MTM, MFE, OSHEE,
ERRE,KESH SH.A

Grupe pune, Tryeza
Konsultimesh me
ekspertë; RENJK;
Website MIE

Fotjon.Kosta@infrastruktura.gov.al

