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7.2.2002

7.2.2002

14.2.2002

7.3.2002

7.3.2002

7.3.2002

7.3.2002

7.3.2002

Për ratifikimin e “Protokollit të bisedimeve
ndërmjet Qeverisë së Republikës të
Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës
Federale të Gjermanisë për bashkëpunimin
financiar dhe teknik për vitin 2001”

2

28

Për ratifikimin e “Marrëveshjes ndërmjet
Qeverisë së Republikës të Shqipërisë
dhe Qeverisë së Republikës Federale
të Gjermanisë për shtyrjen e pagesave
të borxhit” (Marrëveshja “Shqipëria III”)

2

35

Për ratifikimin e “Konventës nr.154
“Bisedimet kolektive, 1981” të
Organizatës Ndërkombëtare të
Punës”

4

73

Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin
nr.7986, datë 13.9.1995 “Për Inspektoratin
Shtetëror të Punës”, ndryshuar me ligjin
nr.8394, datë 2.9.1998

4

77

Për disa ndryshime në ligjin nr. 8435,
datë 28.12.1998 “Për sistemin e taksave
në Republikën e Shqipërisë”, ndryshuar
me ligjet nr.8508, datë 7.7.1999; nr.8519,
datë 30.7.1999; nr.8552, datë 18.11.1999;
nr.8581, datë 17.2.2000; nr.8651, datë
28.6.2000 nr.8713, datë 15.12.2000 dhe
nr.8840, datë 11.12.2001
Shfuqizuar me ligjin nr.8977, datë 12.12.2002

5

103

Për ratifikimin e Marrëveshjes së garancisë
ndërmjet Qeverisë së Republikës të Shqipërisë
dhe Bankës Europiane të investimeve për
projektin e transmetim-shpërndarjes së
energjisë elektrike

7

147

Për ratifikimin e Marrëveshjes ndërmjet
Qeverisë së Republikës të Shqipërisë dhe
Qeverisë së Federatës Ruse për rregullimin
e borxhit të Republikës së Shqipërisë ndaj
Federatës Ruse për kreditë e dhëna më parë

7

151

Për ratifikimin e Marrëveshjes ndërmjet
Qeverisë së Republikës të Shqipërisë
dhe Qeverisë së Mbretërisë të Holandës
për bashkëpunimin ndërmjet Qeverisë së
Republikës të Shqipërisë dhe Organizatës
së Zhvillimit të Holandës (SNV)

7

159

Për disa ndryshime në ligjin nr.7995,
datë 20.9.1995 “Për nxitjen e punësimit”,
ndryshuar me ligjin nr.8444, datë 21.1.1999

7

163

Për një ndryshim në ligjin nr.7710, datë
18.5.1993 “Për ndihmën dhe përkujdesjen
shoqërore”, ndryshuar me ligjet nr.7785,
datë 27.1.1994, nr.7886, datë 8.12.1994,

8864

8865

8866

8867

8868

14.3.2002

14.3.2002

14.3.2002

14.3.2002

21.3.2002

nr.8008, datë 5.10.1995 dhe nr.8721,
datë 26.12.2000

7

164

Për ratifikimin e “Marrëveshjes për zbatimin
e ligjit ndërmjet Qeverisë së Republikës të
Shqipërisë dhe Qeverisë së Shteteve të
Bashkuara të Amerikës”

7

165

Për ratifikimin e “Konventës ndërkombëtare
për luftën kundër financimit të terrorizmit”

7

170

Për ratifikimin e “Traktatit të miqësisë dhe
bashkëpunimit ndërmjet Republikës së
Shqipërisë dhe Mbretërisë së Spanjës”

8

185

Për aderimin e Republikës së Shqipërisë
në “Statutin e Konferencës së Hagës për
të drejtën ndërkombëtare private”

8

189

Për ratifikimin e “Marrëveshjes ndërmjet
Qeverisë së Republikës të Shqipërisë
dhe Panhellenic Exporters Association
për konsolidimin e borxhit të jashtëm
të Shqipërisë”

9

216

8869

22.5.2003

Për Gardën e Republikës së Shqipërisë

53

2111

8870

21.3.2002

Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin
nr.7908, datë 5.4.1995 “Për peshkimin
dhe akuakulturën”

9

218

Për disa ndryshime në ligjin nr.8379,
datë 29.7.1998 “Për hartimin dhe
zbatimin e Buxhetit të Shtetit të
Republikës së Shqipërisë”

11

319

Për arsimin dhe formimin profesional
në Republikën e Shqipërisë

11

320

8871

8872

29.3.2002

29.3.2002

8873

29.3.2002

Për sigurimin e depozitave

11

330

8874

29.3.2002

Për kontrollin e lëndëve që përdoren
për fabrikimin e paligjshëm të lëndëve
narkotike dhe psikotrope

12

359

8875

4.4.2002

Për Rojën Bregdetare Shqiptare

15

435

8876

4.4.2002

Për shëndetin riprodhues

15

438

8877

4.4.2002

Për krijimin e Agjencisë së Nxitjes të
Investimeve të Huaja

15

446

Për ratifikimin e “Protokollit të bashkëpunimit
ndërmjet Ministrisë së Bujqësisë dhe
Ushqimit të Republikës së Shqipërisë
dhe Agjencisë Turke të Kooperimit
Ndërkombëtar (Tika) të Republikës
së Turqisë”

15

448

8878

8879

15.4.2002

15.4.2002

Për ratifikimin e “Marrëveshjes së
bashkëpunimit teknik e financiar
ndërmjet Qeverisë së Republikës

të Shqipërisë dhe Qeverisë së
Republikës të Turqisë”

15

451

8880

15.4.2002

Për të drejtat e seleksionerit të bimëve

15

454

8881

18.4.2002

Për ratifikimin e “Kontratës financiare
ndërmjet Republikës së Shqipërisë
dhe Bankës Europiane të Investimeve
për projektin e rrugëve europiane - Shqipëria”

16

475

Për ratifikimin e “Protokollit shtesë të
“Marrëveshjes europiane për transmetimin
e kërkesave për ndihmë gjyqësore dhe të
raportit shpjegues”

16

492

Për ratifikimin e “Protokollit të dytë shtesë
të “Konventës së Këshillit të Europës për
ndihmën e ndërsjellë juridike në fushën
penale”

17

509

Për një ndryshim në ligjin nr.7512, datë
10.8.1991 “Për sanksionimin dhe mbrojtjen
e nismës së lirë, të veprimtarive private të
pavarura dhe privatizimit”, ndryshuar me
ligjin nr.7653, datë 23.12.1992; nr.7723,
datë 21.6.1993; nr.7925, datë 19.4.1995;
nr.8159, datë 7.11.1996 dhe nr.8333,
datë 23.4.1998

17

522

Për disa ndryshime në ligjin nr.7926, datë
20.4.1995 “Për transformimin e ndërmarrjeve
shtetërore në shoqëri tregtare”, ndryshuar me
ligjin nr.8067, datë 15.2.1996; nr.8099, datë
28.3.1996; nr.8158, datë 7.11.1996; nr.8237,
datë 1.9.1997; nr.8482, datë 10.5.1999 dhe
me dekretet nr.1195, datë 14.8.1995 dhe
nr.1615, datë 20.9.1996

17

523

Për një ndryshim në ligjin nr.8334, datë
23.4.1998 “Për privatizimin e shoqërive
tregtare që veprojnë në sektorët jostrategjikë”

17

524

Për një ndryshim në ligjin nr.8306, datë
14.3.1998 “Për strategjinë e privatizimit të
sektorëve me rëndësi të veçantë”, ndryshuar
me ligjin nr.8459, datë 11.2.1999 dhe ligjin
nr.8582, datë 23.2.2000

17

524

Për ratifikimin e “Konventës për krimin në
fushën e kibernetikës”

18

553

Për disa shtesa e ndryshime në ligjin
nr.7703, datë 11.5.1993 “Për sigurimet
shoqërore në Republikën e Shqipërisë”,
ndryshuar me ligjin nr.7932, datë 17.5.1995;
nr.8286, datë 16.2.1998; nr.8392, datë
2.9.1998; nr.8575, datë 3.2.2000; nr.8776,
datë 26.4.2001 dhe nr.8852, datë 27.12.2001

18

575
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8883

8884

8885

8886

8887

8888

8889

8890

18.4.2002

18.4.2002

22.4.2002

22.4.2002

22.4.2002

22.4.2002

25.4.2002

25.4.2002

2.5.2002

Për ratifikimin e “Marrëveshjes financiare
ndërmjet Qeverisë së Republikës të
Shqipërisë dhe Komisionit të Komunitetit

8891

8892

2.5.2002

14.5.2002

Europian, në kuadër të programit
“Cards 2001””

19

593

Për organizimin dhe funksionimin e
komisioneve hetimore të Kuvendit

19

602

Për ratifikimin e “Marrëveshjes së tregtisë
së lirë ndërmjet Qeverisë shqiptare dhe
Qeverisë maqedonase”

24

729

47
23

1379
717

8893

25.7.2002

8894

14.5.2002

Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin
nr.8269, datë 23.12.1997 “Për Bankën e
Shqipërisë”, ndryshuar me ligjin nr.8384,
datë 29.7.1998
Për Agjencinë e Trajtimit të Kredive

8895

16.5.2002

Për dhënie amnistie

25

809

8896

16.5.2002

Për ratifikimin e “Memorandumit
të mirëkuptimit ndërmjet Qeverisë
së Republikës të Shqipërisë dhe
Komunitetit Europian për Statusin e
Projektit të Asistencës së Policisë
së KE-së (ECPA) në Shqipëri”

25

810

8897

16.5.2002

Për mbrojtjen e ajrit nga ndotja

26

825

8898

16.5.2002

Për një shtesë në ligjin nr.8291, datë
25.2.1998 “Kodi i etikës së policisë”

26

832

Për përcaktimin e formës dhe të formulës
së privatizimit të INSIG sh.a.-së

26

833

Për një shtesë në ligjin nr.8563, datë
22.12.1999 “Për përcaktimin e formës
dhe formulës së privatizimit të Bankës
së Kursimeve sh.a.”, ndryshuar me ligjin
nr. 8806, datë 17.5.2001

26

835

8899

8900

22.5.2002

23.5.2002

8901

23.5.2002

Për falimentimin

31

955

8902

23.5.2002

Për ratifikimin e “Marrëveshjes ndërmjet
Republikës së Shqipërisë dhe Selisë së
Shenjtë për rregullimin e marrëdhënieve
të ndërsjella”

26

836

Për disa ndryshime në ligjin nr.8847,
datë 19.12.2001 “Për Buxhetin e Shtetit
të vitit 2002”

26

839

Për disa ndryshime në ligjin nr.7665,
datë 21.1.1993 “Për zhvillimin e zonave
që kanë përparësi turizmin”, me
ndryshimet përkatëse

28

881

Për mbrojtjen e mjedisit detar nga ndotja
dhe dëmtimi

29

895

8903

8904

8905

23.5.2002

6.6.2002

6.6.2002

8906

6.6.2002

Për zonat e mbrojtura

29

902

8907

6.6.2002

Për funksionimin e Institutit Gjeografik
Ushtarak të Shqipërisë

32

1027
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8910

8911

6.6.2002

6.6.2002

6.6.2002

6.6.2002

8912

13.6.2002

8913

20.6.2002

8914

20.6.2002

8915

27.6.2002

8916

27.6.2002

8917

4.7.2002

8918

4.7.2002

Për disa ndryshime në ligjin nr.8308,
datë 18.3.1998 “Për transportet rrugore”

29

915

Për ratifikimin e Konventës nr.177
“Puna në shtëpi, 1996” të Organizatës
Ndërkombëtare të Punës

30

931

Për ratifikimin e Konventës nr.150
“Administrimi i punës, 1978” të
Organizatës Ndërkombëtare të Punës

30

935

Për ratifikimin e Konventës nr.178 “Inspektimi
i punës (detarët), 1996” të Organizatës
Ndërkombëtare të Punës

30

940
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33

1046

33
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38
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Për një ndryshim në ligjin nr.8810, datë
17.5.2001 “Për përcaktimin e formës dhe
të strukturës së formulës së privatizimit
të shoqërisë anonime “Albtelecom””
Për ratifikimin e “Marrëveshjes së kredisë të
zhvillimit ndërmjet Qeverisë së Republikës
të Shqipërisë dhe Shoqatës Ndërkombëtare
për Zhvillim (IDA) për projektin pilot të zhvillimit
të peshkimit”
Për ratifikimin e amendamentit të Marrëveshjes
së kredisë të zhvillimit ndërmjet Republikës së
Shqipërisë dhe Shoqatës Ndërkombëtare për
Zhvillim (IDA) për projektin “Rehabilitimi urgjent
i furnizimit me ujë”
Për disa shtesa në ligjin nr.8435, datë
28.12.1998 “Për sistemin e taksave në
Republikën e Shqipërisë”, ndryshuar me
ligjet nr.8508, datë 7.7.1999, nr.8519,
datë 30.7.1999, nr.8552, datë 18.11.1999,
nr.8581, datë 17.2.2000, nr.8651, datë
28.7.2000, nr.8713, datë 15.12.2000,
nr.8840, datë 11.12.2001 dhe nr.8858,
datë 14.2.2002
Shfuqizuar me ligjin nr.8977, datë 12.12.2002
Për një ndryshim në ligjin nr.8858, datë
14.2.2002 “Për disa ndryshime në ligjin
nr.8435, datë 28.12.1998 “Për sistemin e
taksave në Republikën e Shqipërisë””,
ndryshuar me ligjet nr.8508, datë 7.7.1999,
nr.8519, datë 30.7.1999, nr.8552, datë
18.11.1999, nr.8581, datë 17.2.2000, nr.8651,
datë 28.6.2000, nr.8713, datë 15.12.2000 dhe
nr.8840, datë 11.12.2001
Shfuqizuar me ligjin nr.8977, datë 12.12.2002
Për disa ndryshime në ligjin nr. 8435, datë
28.12.1998 “Për sistemin e taksave në
Republikën e Shqipërisë”, ndryshuar me
ligjet nr.8508, datë 7.7.1999, nr. 8519, datë
30.7.1999, nr.8552, datë 18.11.1999, nr.8581,
datë 17.2.2000, nr.8651, datë 28.7.2000,
nr.8713, datë 15.12.2000, nr.8840, datë
11.12.2001 dhe nr. 8858, datë 14.2.2002
Shfuqizuar me ligjin nr.8977, datë 12.12.2002
Për një shtesë në ligjin nr.8087, datë
13.3.1996 “Për sigurimin shoqëror

8919

4.7.2002

8920

11.7.2002

8921

11.7.2002

8922

22.7.2002

8923

22.7.2002

8924

22.7.2002

8925

22.7.2002

8926

22.7.2002

8927
8928

25.7.2002
25.7.2002

8929

8930

8931

25.7.2002

25.7.2002

25.7.2002

suplementar të ushtarakëve të Forcave
të Armatosura në Republikën e Shqipërisë,
të ushtarakëve të Ministrisë së Rendit Publik
dhe të Shërbimit Informativ Shtetëror”,
ndryshuar me ligjin nr.8521,datë 30.7.1999
Për disa ndryshime e shtesa në ligjin
nr.8003, datë 28.9.1995 “Kodi Penal
Ushtarak i Republikës së Shqipërisë”
Për ratifikimin e “Konventës së Kombeve
të Bashkuara kundër krimit të organizuar
ndërkombëtar” dhe dy protokolleve shtesë
të saj
Për ratifikimin e “Konventës nr.174 “Parandalimi
i aksidenteve të rënda në industri, 1993” të
Organizatës Ndërkombëtare të Punës
Për ratifikimin e “Marrëveshjes për sigurimin
e informacionit të klasifikuar “sekret shtetëror”
ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe NATO-s”
Për ratifikimin e “Konventës financiare ndërmjet
Qeverisë së Republikës të Shqipërisë dhe
Mediocredito Centrale, Itali për financimin e
importit të energjisë elektrike”
Për ratifikimin e “Marrëveshjes së kredisë
ndërmjet Qeverisë së Republikës të Shqipërisë
dhe Shoqatës Ndërkombëtare për Zhvillim (IDA)
për mbështetjen për rikonstruksionin e sektorit
financiar (FSAC)”
Për miratimin e aktit normativ nr.5, datë
13.6.2002 të Këshillit të Ministrave, me
fuqinë e ligjit, “Për disa shtesa dhe
ndryshime në ligjin nr.8002, datë 27.9.1995
“Për përdorimin dhe administrimin e pullave
të taksave””
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38
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40

1183

47
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47

1382

47

1392

49

1439

48
47

1423
1398

47

1404

Për ratifikimin e “Marrëveshjes së
kredisë të zhvillimit, ndërmjet Qeverisë
së Republikës të Shqipërisë dhe Shoqatës
Ndërkombëtare për Zhvillim (IDA), për
kredinë për mbështetjen e reduktimit të
varfërisë dhe të dokumenteve të lidhura
me të”

47

1410

Për miratimin e strategjisë ushtarake të
Republikës së Shqipërisë

50

1459

Për formën dhe përmasat e Flamurit
Kombëtar, përmbajtjen e Himnit Kombëtar,
formën dhe përmasat e Stemës së Republikës
së Shqipërisë dhe mënyrën e përdorimit të tyre
Për prefektin
Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në
“Konventën për ndalimin ose kufizimin e
përdorimit të armëve, të quajtura konvencionale,
të cilat mund të shkaktojnë dëmtime të mëdha
ose pasoja pa dallim”, Gjenevë, 10 tetor 1980,
si dhe në protokollet shtesë të saj

Për miratimin e aktit normativ nr.6, datë
4.7.2002 të Këshillit të Ministrave, me
fuqinë e ligjit, “Për miratimin e fondit
për partitë politike, pjesëmarrëse në
zonën zgjedhore nr.19, për zgjedhjen

8932

25.7.2002

8933

25.7.2002

8934
8935

5.9.2002
12.9.2002

8936

12.9.2002

8937
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12.9.2002
12.9.2002

8939

12.9.2002

8940

12.9.2002

8941

19.9.2002

8942

19.9.2002

8943

19.9.2002

8944

19.9.2002

8945

3.10.2002

8946

3.10.2002

8947

3.10.2002

e deputetit të Kuvendit të Republikës
së Shqipërisë”
Për dërgimin e një force ushtarake
shqiptare në Afganistan, në kuadër
të koalicionit ndërkombëtar kundër
terrorizmit
Për një shtesë në ligjin nr.8553, datë
25.11.1999 “Për Policinë e Shtetit”
Për mbrojtjen e mjedisit
Për disa ndryshime në ligjin nr.8487,
datë 13.5.1999 “Për kompetencat për
caktimin e pagave të punës”
Për një shtesë në ligjin nr.8770, datë
19.4.2001 “Për shërbimin e ruajtjes
dhe sigurisë fizike”
Për ruajtjen e nxehtësisë në ndërtesa
Për ratifikimin e “Konventës nr.176 “Sigurimi
dhe shëndeti në miniera, 1995” të Organizatës
Ndërkombëtare të Punës”
Për ratifikimin e “Konventës nr.175 “Puna
me kohë të pjesshme, 1994” të Organizatës
Ndërkombëtare të Punës”
Për ratifikimin e “Marrëveshjes ndërmjet
Qeverisë së Republikës të Shqipërisë dhe
Qeverisë së Republikës të Bullgarisë për
shërbimet ajrore ndërmjet dhe përtej
territoreve të tyre respektive”
Për ratifikimin e “Marrëveshjes së kredisë të
zhvillimit ndërmjet Qeverisë së Republikës të
Shqipërisë dhe Shoqatës Ndërkombëtare për
Zhvillim (IDA) për projektin e ristrukturimit dhe
të rehabilitimit të sektorit të energjisë elektrike”
Për ratifikimin e “Konventës europiane
“Për shtetësinë””
Për ratifikimin e “Marrëveshjes ndërmjet
Qeverisë së Republikës të Shqipërisë dhe
Qeverisë së Republikës Popullore të Kinës
për shndërrimin në kredi qeveritare të saldos
së kleringut, në favor të Kinës, rezultuar nga
zbatimi i marrëveshjeve qeveritare të shkëmbimit
të mallrave e pagesave dhe të kredisë në mallra,
të vitit 1991”
Për prodhimin, emërtimin dhe tregtimin e vajit
të ullirit
Për ratifikimin e “Marrëveshjes ndërmjet
Qeverisë së Republikës të Shqipërisë dhe
Qeverisë së Rumanisë për bashkëpunimin
në fushën e luftës kundër terrorizmit, të
luftës kundër krimit të organizuar, të trafikut
të paligjshëm të substancave narkotike e
psikotrope dhe të veprimtarive të tjera
të jashtëligjshme”
Për ratifikimin e “Marrëveshjes ndërmjet
Qeverisë së Republikës të Shqipërisë dhe
Qeverisë së Republikës të Bullgarisë për
ripranimin e personave me qëndrim të
paligjshëm”
Për ratifikimin e “Marrëveshjes së kredisë të
zhvillimit ndërmjet Republikës së Shqipërisë
dhe Shoqatës Ndërkombëtare për Zhvillim
(IDA) për projektin e mirëmbajtjes së rrugëve”

49

1440

47

1416

47
60

1417
1673

60

1699

61
61

1705
1705

61

1706

61

1714

61

1719

67

1863

67

1872

67

1882

67

1884

67

1888

67

1892

68

1903

8948

3.10.2002

8949

3.10.2002

8950
8951

10.10.2002
10.10.2002

8952

10.10.2002

8953

8954

8955

8956
8957
8958

8959

8960
8961

8962

8963

Për një ndryshim dhe një shtesë në ligjin
nr.8087, datë 13.3.1996 “Për sigurimin
shoqëror suplementar të ushtarakëve të
Forcave të Armatosura në Republikën e
Shqipërisë, të ushtarakëve të Ministrisë së
Rendit Publik dhe të Shërbimit Informativ
Shtetëror”, ndryshuar me ligjin nr.8521,
datë 30.7.1999
Për një ndryshim në ligjin nr.8437, datë
28.12.1998 “Për akcizat në Republikën e
Shqipërisë”, ndryshuar me ligjet nr.8507,
datë 7.7.1999; nr.8595, datë 6.4.2000;
nr.8716, datë 15.12.2000 dhe nr.8848,
datë 19.12.2001
Shfuqizuar me ligjin nr.8976, datë 12.12.2002
Për gjendjen civile
Për numrin e identitetit të shtetasve
Për dokumentin e identitetit të shtetasve
shqiptarë

Për ratifikimin e “Marrëveshjes ndërmjet
Qeverisë së Republikës të Shqipërisë dhe
Qeverisë së Rumanisë për ripranimin e
personave”
17.10.2002 Për ratifikimin e “Marrëveshjes së grantit
ndërmjet Qeverisë së Republikës të Shqipërisë
dhe Mbretërisë së Norvegjisë për asistencë
në financimin e shërbimeve të konsulencës,
për rehabilitimin dhe përmirësimin e sistemeve
ekzistuese të ujit të pijshëm dhe ujërave të
zeza në Burrel, në qarkun e Dibrës”
17.10.2002 Për ratifikimin e “Kontratës financiare ndërmjet
Qeverisë së Republikës të Shqipërisë dhe
Bankës Europiane të Investimeve për
projektin e rehabilitimit të infrastrukturës së
Portit të Durrësit”
17.10.2002 Për një ndryshim në ligjin nr.8637, datë
6.7.2000 “Për Policinë Elektrike”
17.10.2002 Për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme
24.10.2002 Për ratifikimin e “Marrëveshjes së kredisë
ndërmjet Qeverisë së Republikës të
Shqipërisë dhe Fondit të OPEC-ut për
rehabilitimin e furnizimit me ujë”
24.10.2002 Për ratifikimin e “Marrëveshjes së kredisë
ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe
Bankës për Zhvillim të Këshillit të Europës
për bashkëfinancimin e projektit të punëve
të komunitetit”
24.10.2002 Për ratifikimin e Kartës Sociale Europiane,
e ndryshuar
24.10.2002 Për disa shtesa e ndryshime në ligjin
nr.7870, datë 13.4.1994 “Për sigurimet
shëndetësore në Republikën
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68
71
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73
73

2043
2043

80

2293

80

2302

75

2087

80

2315

80

2316

17.10.2002

24.10.2002

Për një ndryshim në ligjin nr.8734,
datë 1.2.2001 “Për garantimin e sigurisë
së punës të pajisjeve dhe të instalimeve
elektrike”
24.10.2002 Për një shtesë në ligjin nr.7928, datë
27.4.1995 “Për tatimin mbi vlerën e shtuar”,
me ndryshimet përkatëse

8964
8965

8966

8967

8968

8969
8970

8971

8972

8973

31.10.2002 Për buxhetin faktik të shtetit të vitit 2001
7.11.2002
Për aderimin e Republikës së Shqipërisë
në “Konventën e Kombeve të Bashkuara për
substancat psikotrope”
7.11.2002
Për anëtarësimin e Republikës së
Shqipërisë në Agjencinë Ndërqeveritare
të Frankofonisë
7.11.2002
Për ratifikimin e “Marrëveshjes së
bashkëprodhimit kinematografik
ndërmjet Qeverisë së Republikës
të Shqipërisë dhe Qeverisë së
Republikës Italiane”
7.11.2002
Për disa ndryshime në ligjin nr.8560, datë
22.12.1999 “Për procedurat tatimore në
Republikën e Shqipërisë”, ndryshuar me
ligjet nr.8710, datë 15.12.2000 dhe nr. 8846,
datë 11.12.2001
7.11.2002
Për disa masa në fushën e transmetimeve
radiotelevizive
14.11.2002 Për një ndryshim në ligjin nr.8739, datë
12.2.2001 “Për garantimin e sigurisë së
punës të pajisjeve nën presion”
14.11.2002 Për disa shtesa në ligjin nr.8113, datë
28.3.1996 “Për dekoratat në Republikën
e Shqipërisë”, ndryshuar me ligjin nr.8765,
datë 2.4.2001
21.11.2002 Për ratifikimin e “Marrëveshjes së garancisë
ndërmjet Qeverisë së Republikës të Shqipërisë
dhe Bankës Europiane për Rindërtim dhe
Zhvillim (BERZH) për projektin e rindërtimit të
sektorit të energjisë”
21.11.2002 Për ratifikimin e “Marrëveshjes së tregtisë
së lirë ndërmjet Qeverisë së Republikës
të Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës
të Kroacisë”

8974

21.11.2002

8975

21.11.2002

8976
8977

12.12.2002
12.12.2002

8978
8979

12.12.2002
12.12.2002

8980

12.12.2002

8981
8982
8983
8984

12.12.2002
12.12.2002
20.12.2002
23.12.2002

8985

23.12.2002

8986

23.12.2002

Për disa shtesa në ligjin nr.8691, datë
16.11.2000 “Për prodhimin dhe tregtimin
e duhanit dhe të cigareve”
Për trajtimin e faturave tatimore të ujit të
pijshëm si titull ekzekutiv
Për akcizat
Për sistemin e taksave në Republikën
e Shqipërisë
Për taksën vendore për biznesin e vogël
Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin
nr.8438, datë 28.12.1998 “Për tatimin
mbi të ardhurat”, me ndryshimet përkatëse
Për disa ndryshime në ligjin nr.8560, datë
22.12.1999 “Për procedurat tatimore në
Republikën e Shqipërisë”
Për miratimin e niveleve të tarifës doganore
Për sistemin e taksave vendore
Për Buxhetin e Shtetit të vitit 2003
Për ratifikimin e Statutit të Romës për
Gjykatën Ndërkombëtare Penale
Për ratifikimin e “Marrëveshjes europiane
për personat pjesëmarrës në procedurat
para Gjykatës Europiane për të Drejtat
e Njeriut”
Për ratifikimin e “Marrëveshjes financiare
ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe
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79
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79
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79
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79
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75

2114

86

2519
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2417

83

2389
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2391
2605
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2345
2363

82

2369

82
82
82
88

2373
2375
2376
2597

91

2653

91

2706

8987

24.12.2002

8988

24.12.2002

Palës Gjermane, të shtesës së projektit
“Ujësjellës-kanalizimet e Korçës””
Për krijimin e kushteve lehtësuese për
ndërtimin e burimeve të reja të prodhimit
të energjisë elektrike
Për disa ndryshime në ligjin nr.8550, datë
18.11.1999 “Statusi i deputetit”

90

2641

90

2645

90

2646

Vendime të Kuvendit
15

21.1.2002

Për krijimin e Komisionit të Posaçëm të
Kuvendit për shqyrtimin e rekomandimeve
të OSBE-së/ODIHR-it për zgjedhjet parlamentare
të vitit 2001
Shfuqizuar me vendimin e Kuvendit nr.36,
datë 16.5.2002

2

47

16

31.1.2002

Për zgjedhjen e Zëvendëskryetarit të Kuvendit

2

47

17

14.2.2002

Për disa ndryshime e plotësime në vendimin
nr.3, datë 17.9.2001 “Për komisionet e
përhershme të Kuvendit dhe përbërjen
e kryesive të tyre”

4

80

Për miratimin e përbërjes dhe programit
politik të Këshillit të Ministrave

4

81

Për mosmiratimin e raportit vjetor 2001 të
Këshillit Kombëtar të Radios dhe Televizionit
(KKRT)

8

192

Mbi propozimin për shkarkimin e Prokurorit
të Përgjithshëm të Republikës së Shqipërisë
Shfuqizuar me vendimin e Gjykatës Kushtetuese
nr.76, datë 25.4.2002

8

193

Për mosmiratimin e dekretit nr.3061, datë
14.6.2001 “Për kthimin e ligjit nr.8811, datë
17.5.2001 “Për organizimin dhe funksionimin
e Këshillit të Lartë të Drejtësisë””

8

193

Mbi dhënien e pëlqimit për emërimin e
Prokurorit të Përgjithshëm

8

194

Për krijimin e Komisionit të Posaçëm për
shqyrtimin e projektligjeve të paraqitura në
Kuvend për problemet e pronave

12

378

Për disa ndryshime e plotësime në vendimin
nr.3, datë 17.9.2001 “Për komisionet e
përhershme të Kuvendit dhe përbërjen
e kryesive të tyre”, ndryshuar me vendimin
nr.17, datë 14.2.2002

12

379

Për zgjedhjen e një anëtari të Këshillit të
Lartë të Drejtësisë

12

380

Për një ndryshim në vendimin nr.25, datë
15.4.2002 “Për krijimin e Komisionit të
Posaçëm për shqyrtimin e projektligjeve
të paraqitura në Kuvend për problemet
e pronave”

16

499

18

19

20

21

22

25

26

28

29

21.2.2002

28.2.2002

18.3.2002

29.3.2002

29.3.2002

15.4.2002

15.4.2002

22.4.2002

25.4.2002

30

30.4.2002

Për zgjedhjen e Kryetarit të Kuvendit

16

500

31

2.5.2002

Për një ndryshim në vendimin e Kuvendit
nr.357, datë 9.9.1998 “Rregullorja e Kuvendit
të Republikës së Shqipërisë”, ndryshuar me
vendimin nr.399, datë 4.2.1999

19

609

Për mosmiratimin e rezolutës mbi kërkesën
për shkarkim të Drejtorit të SHISH-it

19

610

Për emërimin e një anëtari të Komisionit të
Letrave me Vlerë

19

610

Për emërimin e një anëtari të Komisionit të
Letrave me Vlerë

19

611

Për caktimin e pagave të anëtarëve të
Komisionit të Shërbimit Civil

19

611

Për krijimin e Komisionit Parlamentar për
shqyrtimin dhe zbatimin e rekomandimeve të
OSBE-së/ODIHR-it për zgjedhjet parlamentare
të vitit 2001

20

629

Për krijimin e Komisionit të Integrimit Europian
dhe Paktit të Stabilitetit

21

677

Për një ndryshim në përbërjen e Komisionit
të Përhershëm për Politikën e Jashtme
të Kuvendit

21

678

Për një shtesë në vendimin e Kuvendit nr.36,
datë 16.5.2002 “Për krijimin e Komisionit
Parlamentar për shqyrtimin dhe zbatimin e
rekomandimeve të OSBE-së/ODIHR-it për
zgjedhjet parlamentare të vitit 2001”

21

678

Për një shtesë në vendimin e Kuvendit nr.37,
datë 16.5.2002 “Për krijimin e Komisionit
të Integrimit Europian dhe Paktit të Stabilitetit”

21

679

Për një ndryshimin në vendimin e Kuvendit
nr.461, datë 16.11.2000 “Për miratimin e
strukturës, të organikës dhe vendeve të punës
të sekretariatit teknik, tabelës së pagave dhe
buxhetit të Komisionit të Shërbimit Civil për
gjashtëmujorin e dytë të vitit 2000”

27

857

Për përfundimet e shqyrtimit të vendimeve
nr.75, datë 19.4.2002 dhe nr.76, datë 25.4.2002
të Gjykatës Kushtetuese

27

858

Për disa ndryshime në komisionet e
përhershme të Kuvendit

27

859

Për një ndryshim të vendimin e Kuvendit nr.37,
datë 16.5.2002 “Për krijimin e Komisionit të
Integrimit Europian dhe Paktit të Stabilitetit”,
i ndryshuar

27

859

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

2.5.2002

14.5.2002

14.5.2002

14.5.2002

16.5.2002

16.5.2002

22.5.2002

23.5.2002

23.5.2002

6.6.2002

6.6.2002

6.6.2002

6.6.2002

13.6.2002

Për miratimin e dekretit të Presidentit nr.3063,
datë 18.6.2001 “Për kthimin për rishqyrtim

46

13.6.2002

47

20.6.2002

48

24.6.2002

49

25.7.2002

50

29.7.2002

51

29.7.2002

52

31.7.2002

53

31.7.2002

54

5.9.2002

55

5.9.2002

56

5.9.2002

57

5.9.2002

58

19.9.2002

60

28.10.2002

61

28.10.2002

të ligjit nr.8813, datë 17.5.2001 “Për disa
shtesa e ndryshime në ligjin nr.7905, datë
21.3.1995 “Kodi i Procedurës Penale i
Republikës së Shqipërisë””

28

882

Për një shtesë në Rregulloren e Kuvendit
të Republikës së Shqipërisë, miratuar me
vendimin e Kuvendit nr.357, datë 9.4.1998,
ndryshuar me vendimin nr.399, datë 4.2.1999
dhe me vendimin nr.31, datë 2.5.2002

28

882

32

1032

32

1038

46

1355

46

1355

46

1356

46

1357

46

1358

57

1627

57

1628

57

1629

57

1629

57

1630

73

2047

Për miratimin e “Rregullores për organizimin
dhe funksionimin e Komisionit të
Shërbimit Civil”
Për zgjedhjen e Presidentit të Republikës
së Shqipërisë
Për pranimin e dekretit të presidentit nr.3358,
datë 3.6.2002 “Për kthimin e ligjit nr.8893, datë
14.5.2002 “Për disa shtesa dhe ndryshime në
ligjin nr.8269, datë 23.12.1997 “Për Bankën
e Shqipërisë””, ndryshuar me ligjin nr.8384,
datë 29.7.1998
Për zgjatjen e afatit të punës së Komisionit
Parlamentar Bipartizan për shqyrtimin dhe
zbatimin e rekomandimeve të OSBE-së/
ODIHR-it për zgjedhjet parlamentare të
vitit 2001
Për zgjatjen e afatit të punës së Komisionit
të Posaçëm Parlamentar për shqyrtimin e
projektligjeve të paraqitura në Kuvend për
problemet e pronave
Për krijimin e Komisionit Hetimor të Kuvendit
për hetimin e akuzave lidhur me veprimtarinë
e Shërbimit Informativ të Shtetit dhe të Drejtorit
të tij, zotit Fatos Klosi
Për miratimin e përbërjes dhe programit politik
të Këshillit të Ministrave
Për disa ndryshime në përbërjen e
delegacioneve të përhershme të Kuvendit
Për disa ndryshime në komisionet e
përhershme të Kuvendit
Për një ndryshim në vendimin e Kuvendit
nr.36, datë 16.5.2002 “Për krijimin e Komisionit
Parlamentar për shqyrtimin dhe zbatimin e
rekomandimeve të OSBE-së/ODIHR-it për
zgjedhjet parlamentare të vitit 2001”, i
ndryshuar
Për një ndryshim në vendimin e Kuvendit nr.37,
datë 16.5.2002 “Për krijimin e Komisionit të
Integrimit Europian dhe Paktit të Stabilitetit”,
i ndryshuar
Për një ndryshim në vendimin e Kuvendit nr.37,
datë 16.5.2002 “Për krijimin e Komisionit të
Integrimit Europian dhe Paktit të Stabilitetit”,
i ndryshuar
Për një ndryshim në përbërjen e Komisionit
Hetimor të Kuvendit për hetimin e akuzave
lidhur me veprimtarinë e Shërbimit Informativ
të Shtetit të Drejtorit të tij, zotit Fatos Klosi
Për një ndryshim në përbërjen e Komisionit

62

14.11.2002

63

18.11.2002

64

23.12.2002

65

24.12.2002

66

24.12.2002

të Posaçëm për shqyrtimin e projektligjeve
të paraqitura në Kuvend për problemet
e pronave
Për zgjedhjen e dy anëtarëve të Këshillit
të Lartë të Drejtësisë
Për miratimin e Raportit Përfundimtar,
konkluzionet dhe rekomandimeve të
Komisionit Hetimor Parlamentar për
veprimtarinë e SHISH-it dhe drejtorit të tij
Për zgjatjen e afatit të punës së Komisionit
Parlamentar Bipartizan për shqyrtimin dhe
zbatimin e rekomandimeve të OSBE-së/
ODIHR-it për zgjedhjet parlamentare të
vitit 2001
Për miratimin e dekretit të Presidentit të
Republikës nr.3557, datë 14.11.2002 për
emërimin e zotit Xhezair Zaganjori anëtar
i Gjykatës Kushtetuese
Për zgjedhjen e dy anëtarëve dhe Kryetarit të
Këshillit Drejtues të Entit Rregullator të
Telekomunikacioneve

73

2048

73

2048

76

2119

89

2630

89

2631

89

2631

DEKRETE
3215

8.1.2002

Për lejim lënie të shtetësisë shqiptare

1

3

3217

10.1.2002

Për dhënie të shtetësisë shqiptare

1

4

3219

15.1.2002

Për lejim lënie të shtetësisë shqiptare

1

4

3231

22.1.2002

Për lejim lënie të shtetësisë shqiptare

2

46

3249

1.2.2002

Për lejim lënie të shtetësisë shqiptare

4

78

3254

8.2.2002

Për lejim lënie të shtetësisë shqiptare

4

79

3261

27.2.2002

Për lejim lënie të shtetësisë shqiptare

5

104

3277

25.3.2002

Për lejim lënie të shtetësisë shqiptare

11

341

3279

27.3.2002

Për dhënie të shtetësisë shqiptare

11

342

3280

30.3.2002

Për emërimin e Prokurorit të Përgjithshëm

9

227

3282

5.4.2002

Për lejim lënie të shtetësisë shqiptare

11

343

3302

19.4.2002

Për lejim lënie të shtetësisë shqiptare

11

344

3316

29.4.2002

Për lejim lënie të shtetësisë shqiptare

16

500

3332

16.5.2002

Për lejim lënie të shtetësisë shqiptare

19

612

3339

21.5.2002

Për dhënie të shtetësisë shqiptare

19

613

3344

24.5.2002

Për lejim lënie të shtetësisë shqiptare

21

680

3359

4.6.2002

Për lejim lënie të shtetësisë shqiptare

23

723

3366

12.6.2002

Për lejim lënie të shtetësisë shqiptare

27

860

3372

17.6.2002

Për dhënie të shtetësisë shqiptare

32

1039

3387
3397
3410
3435

26.6.2002
3.7.2002
16.7.2002
8.8.2002

Për lejim lënie të shtetësisë shqiptare
Për lejim lënie të shtetësisë shqiptare
Për lejim lënie të shtetësisë shqiptare
Për lejim lënie të shtetësisë shqiptare

33
38
42
47

1048
1156
1243
1417

3436

8.8.2002

Për dhënie të shtetësisë shqiptare

47

1418

3443

26.8.2002

3457
3473
3480
3495

3.9.2002
19.9.2002
1.10.2002
11.10.2002

Për caktimin e datës së zgjedhjeve të
pjesshme për kryetar komune në
komunën Dajt, qarku Tiranë
Për lejim lënie të shtetësisë shqiptare
Për lejim lënie të shtetësisë shqiptare
Për dhënie të shtetësisë shqiptare
Për dhënie të shtetësisë shqiptare

54
55
59
58
67

1539
1559
1649
1635
1897

3496
3497

14.10.2002
14.10.2002

Për lejim lënie të shtetësisë shqiptare
Për lejim lënie të shtetësisë shqiptare

67
67

1898
1899

3529

30.10.2002

Për dhënie të shtetësisë shqiptare

68

1915

3548

8.11.2002

Për lejim lënie të shtetësisë shqiptare

74

2055

3549
3556

8.11.2002
14.11.2002

74

2055

3557

14.11.2002

Për lejim lënie të shtetësisë shqiptare
Për caktimin e datës së zgjedhjeve të pjesshme
në zonën zgjedhore nr. 52
Për emërimin e anëtarit të Gjykatës Kushtetuese

74
83

2056
2391

3572
3576
3577
3608

27.11.2002
27.11.2002
27.11.2002
20.12.2002

Për lejim lënie të shtetësisë shqiptare
Për dhënie dhe lejim lënie të shtetësisë shqiptare
Për falje dënimi
Për dhënie dhe lejim lënie të shtetësisë shqiptare

80
80
76
89

2317
2318
2119
2627

3609

20.12.2002

Për falje dënimi

83

2392

3617

26.12.2002

83

2393

3644

30.12.2002

Për caktimin e datës së zgjedhjeve të pjesshme
për kryetar komune në komunën Llugaj (Tropojë),
qarku Kukës
Për lirimin e Zëvendësdrejtorit të Shërbimit
Informativ Shtetëror

89

2628

89
89

3629
3629

Për një ndryshim në ligjin nr.7512,
datë 10.8.1991 “Për sanksionimin
dhe mbrojtjen e nismës së lirë, të
veprimtarive private të pavarur dhe
privatizimit”, ndryshuar me ligjet
përkatëse

8

194

Për një ndryshim në ligjin nr.8306,
datë 14.3.1998 “Për strategjinë e
privatizimit të sektorëve me rëndësi
të veçantë”, ndryshuar me ligjet
përkatëse

8

195

Për një ndryshim në ligjin nr.7926,
datë 20.4.1995 “Për transformimin
e ndërmarrjeve shtetërore në shoqëri
tregtare”, ndryshuar me ligjet përkatëse

8

195

3645

30.12.2002

3646

31.12.2002

1

4.4.2002

Për emërimin e Zëvendësdrejtorit të
Shërbimit Informativ Shtetëror
Për lejim lënie të shtetësisë shqiptare

AKTE NORMATIVE

2

3

4.4.2002

4.4.2002

4

4.4.2002

Për një ndryshim në ligjin nr.8334,
datë 23.4.1998 “Për privatizimin e
shoqërive tregtare që veprojnë
në sektorët jostrategjikë”

8

196

Vendime të Këshillit të Ministrave
3

7

15

18

19

23

28

29

30

31

5.1.2002

5.1.2002

28.1.2002

28.1.2002

28.1.2002

28.1.2002

28.1.2002

28.1.2002

28.1.2002

28.1.2002

Për strukturën e Komitetit Kombëtar të
Digave të Mëdha (KKDM)

1

5

Për një ndryshim në vendimin nr.313,
datë 13.6.2000 të Këshillit të Ministrave
“Për funksionimin e Drejtorisë së Patentave
dhe Markave”

1

6

Për krijimin e fondit për Riaftësimin e
Veprave ujitëse

3

53

Për trajtimin e punonjësve që dalin të
papunë nga procesi i ristrukturimit të
Albtransport sh.a.

3

57

Për krijimin dhe funksionimin e sistemit të
identifikimit të kafshëve dhe të regjistrimit
të fermave blegtorale

3

58

Për disa shtesa dhe ndryshime në
vendimin nr.564, datë 13.10.2001 të
Këshillit të Ministrave “Për kuotat
financiare të ushqimit në mensat e
konvikteve, bursat e shtetit dhe
pagesat e familjeve të nxënësve dhe
studentëve dhe fëmijët që pranohen në
shtëpitë e fëmijës, në Institutin e fëmijëve
që nuk dëgjojnë dhe nuk shikojnë dhe në
Institutin e fëmijëve me prapambetje të
lehtë mendore”
Shfuqizuar me vendimin e Këshillit
të Ministrave nr.540, datë 31.10.2002

3

59

Për trajtimin financiar të ushtarakëve dhe
punonjësve civilë në Forcat e Armatosura,
që dërgohen për diagnostikim dhe kurim
jashtë shtetit

3

60

Për disa shtesa dhe ndryshime në
vendimin nr.190, datë 3.5.1995 të
Këshillit të Ministrave “Për zbatimin
e ligjit nr.7874, datë 7.11.1994 “Për
statusin e veteranit të Luftës Antifashiste
Nacionalçlirimtare të popullit shqiptar””,
me ndryshimet përkatëse

3

60

Për kriteret e zgjedhjes dhe rregullimin
e marrëdhënieve të shoqërive që do të
ndërtojnë dhe përdorin instalime bregdetare
për transportimin dhe depozitimin e naftës,
gazit dhe të nënprodukteve të tyre

3

62

Për një shtesë në vendimin nr.66, datë

34

37

43

44

46

62

64

65

66

67

71

72

74

28.1.2002

28.1.2002

7.2.2002

7.2.2002

7.2.2002

7.3.2002

7.3.2002

7.3.2002

7.3.2002

7.3.2002

7.3.2002

7.3.2002

14.3.2002

24.2.2000 të Këshillit të Ministrave “Për
këshillat mbikëqyrës të shoqërive anonime
shtetërore”

3

65

Për miratimin e planit kombëtar të veprimit
për mjedisin

3/1

1

Për organizimin dhe funksionimin e repartit
të inspektim-shpëtim në miniera

3

65

Për pagesën e kandidatëve që punësohen
në Shërbimin Informativ Shtetëror

4

82

Për lejimin e përdorimit të procedurës
së prokurimit “Kërkesë për kuotim” për
auditimin e projekteve të financuara nga
Banka Botërore dhe për grantet

4

83

Për miratimin e rregullores “Për funksionimin
e qendrave të pritjes dhe të trajtimit të
përkohshëm të të huajve joazilkërkues”

4

84

Për dhënien në përdorim të përkohshëm,
pa shpërblim, të vilës 30

6

119

Për shpronësimin për interes publik
të pasurive të paluajtshme, të cilat
preken nga ndërtimi i nënstacionit
110/20 kv, Kashar, dhe për lidhjen
e tij me sistemin 110 kv, Tiranë

6

119

Për miratimin e Marrëveshjes, ndërmjet
Qeverisë së Republikës të Shqipërisë
dhe Qeverisë së Republikës të Sllovakisë,
për bashkëpunimin tregtar dhe ekonomik

6

121

Për miratimin e Marrëveshjes, ndërmjet
Qeverisë së Republikës të Shqipërisë
dhe Qeverisë së Maltës, për heqjen e
vizave për pasaportat diplomatike

6

123

Për miratimin e Marrëveshjes, ndërmjet
Qeverisë së Republikës të Shqipërisë
dhe Qeverisë së Mbretërisë të Suedisë,
për bashkëpunimin për zhvillim

6

125

Për dhënien e emrit “Nënë Tereza”
Aeroportit Ndërkombëtar të Rinasit

6

127

Për një shtesë në vendimin nr.579,
datë 8.9.1998 të Këshillit të Ministrave
“Për caktimin e rregullave për kthimin
e vlerave financiare kreditorëve që
kanë depozituar kapitalet e tyre pranë
shoqërive huamarrëse”, ndryshuar me
vendimin nr.531, datë 22.11.1999 të
Këshillit të Ministrave

6

127

Për lejimin e përdorimit të procedurës
së prokurimit “Tender i hapur”, me afat
të përshpejtuar, për ndërtimin e dozatorit
të karbonit aktiv në impiantin e Bovillës

84

89

90

93

94

96

101

103

106

107

14.3.2002

21.3.2002

21.3.2002

21.3.2002

21.3.2002

21.3.2002

21.3.2002

31.3.2002

31.3.2002

31.3.2002

në Tiranë

6

128

Për një shtesë në vendimin nr.112, datë
8.3.2001 të Këshillit të Ministrave “Për
ruajtjen dhe sigurimin e objekteve më të
rëndësishme shtetëtore”

12

380

Për miratimin në parim të Marrëveshjes
së tregtisë së lirë ndërmjet Republikës
së Shqipërisë dhe Republikës së
Maqedonisë

12

381

Për shpronësimin për interes publik
të pasurive të paluajtshme, të cilat
preken nga ndërtimi i segmentit rrugor
Lezhë-Balldre, pjesë e seksionit
Lezhë-Shkodër

14

407

Për shpronësimin për interes publik
të pasurive të paluajtshme, të cilat
preken nga ndërtimi i segmentit rrugor
Rrogozhinë-Lushnjë në territorin e
qarqeve Tiranë dhe Fier

14

408

Për një shtesë fondi në buxhetin e vitit 2002,
miratuar për Kuvendin e Republikës së
Shqipërisë, për shpërblimin e anëtarëve
të komisionit të deklarimit të pasurive të
të zgjedhurve dhe të disa drejtuesve e
punonjësve të shërbimit publik

9

227

Për miratimin, në parim, të Marrëveshjes,
ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe
Selisë së Shenjtë, për rregullimin e
marrëdhënieve të ndërsjella

9

228

Për një ndryshim në vendimin nr.402,
datë 11.6.2001 të Këshillit të Ministrave
“Për disa çështje në zbatim të ligjit
nr.7703, datë 11.5.1993 “Për sigurimet
shoqërore në Republikën e Shqipërisë””,
ndryshuar me ligjet nr.7392, datë 17.5.1995;
nr.8286, datë 16.2.1998; nr.8392, datë 2.9.1998;
nr.8575, datë 8.2.2000; nr.8776, datë 24.4.2001;
nr.8852, datë 22.12.2001 dhe të ligjit nr.7870,
datë 13.10.1994 “Për sigurimet shëndetësore
në Republikën e Shqipërisë”

14

409

Për monitorimin e mjedisit në Republikën
e Shqipërisë

14

409

Për shpronësimin për interes publik
të pasurisë së paluajtshme, e cila
preket nga ndërtimi i urës së Mulletit
dhe bashkimin e saj me rrugën ekzistuese
në fshatin Mullet në qarkun e Tiranës

14

416

Për shpronësimin për interes publik
të pasurive të paluajtshme, të cilat
preken nga ndërtimi i segmentit rrugor
Durrës-Rrogozhinë

14

419

108

31.3.2002

Për shpronësimin për interes publik
të pasurive të paluajtshme, të cilat
preken nga ndërtimi i superstradës
Vorë-Durrës, seksioni Vorë-Sukth
në zonën e Maminasit

14

420

113

31.3.2002

Për ndihmën ekonomike

14

421

114

31.3.2002

Për disa ndryshime në vendimin
nr.429, datë 25.3.1996 të Këshillit të
Ministrave “Për kohën e punës dhe
të pushimit në sistemin e shëndetësisë”

14

423

Për prokurimin e drejtpërdrejtë të fondeve
për sigurimin e detyrueshëm të mjeteve
motorike të institucioneve buxhetore për
përgjegjësitë ndaj palëve të treta

14

424

Për miratimin e simbolit të Shërbimit
Kombëtar të Punësimit

14

424

Për përdorimin e procedurës “Prokurim
i drejtpërdrejtë” për përmirësimin e
infrastrukturës së ujitjes e kullimit në
pyje dhe kullota

14

427

115

118

122

31.3.2002

4.4.2002

4.4.2002

124

4.4.2002

Për trajtimin e sportistëve të nivelit të lartë

14

430

125

4.4.2002

Për një ndryshim në vendimin nr.627,
datë 24.12.1997 të Këshillit të Ministrave
“Për krijimin e Këshillit të Rregullimit të
Territorit të Republikës së Shqipërisë”,
ndryshuar me vendimet nr.664, datë
24.12.1999 dhe nr.535, datë 24.9.2001
të Këshillit të Ministrave

14

430

Për disa ndryshime në vendimin nr.69,
datë 11.2.1999 të Këshillit të Ministrave
“Për programin e nxitjes së punësimit
të punëkërkuesve të papunë”

16

501

Për disa ndryshime në vendimin nr.317,
datë 8.7.1999 të Këshillit të Ministrave
“Për shpërblimin e punës së punonjësve”,
ndryshuar me vendimet nr.261, datë
25.5.2000 dhe nr. 36, datë 20.1.2001

16

502

Për disa shtesa në vendimin nr.726,
datë 21.12.2000 të Këshillit të Ministrave
“Për pagat e punonjësve të institucioneve
buxhetore “, me ndryshimet përkatëse

16

503

Për shitjen e materialeve të krijuara nga
nxjerrja jashtë përdorimit e disa armëve
të këmbësorisë, në administrim të Forcave
të Armatosura

16

504

132

133

135

144

149

13.4.2002

13.4.2002

13.4.2002

19.4.2002

25.4.2002

Për një ndryshim në vendimin nr.154,
datë 7.4.2000 të Këshillit të Ministrave
“Për licencimin e veprimtarive prodhuese
në industrinë joushqimore”
Shfuqizuar me vendimin e Këshillit

të Ministrave nr.398, datë 13.6.2003

17

525

151

25.4.2002

Për statusin “Dëshmor i Atdheut”

17

525

152

25.4.2002

Për disa shtesa dhe ndryshime në
vendimin nr.335, datë 2.9.1997 të
Këshillit të Ministrave “Për lëshimin
e pasaportave diplomatike dhe
të shërbimit”, me ndryshimet
përkatëse

17

527

Për miratimin e statutit të Shërbimit
Social Shtetëror

17

528

Për të drejtat dhe detyrat e Inspektoratit
të Kontrollit Shtetëror të Farërave dhe
Fidanëve

17

533

Për funksionimin, të drejtat dhe detyrat e
Entit Shtetëror të Farërave dhe Fidanëve

17

534

Për organizimin dhe procedurat e kryerjes
së certifikimit të materialit mbjellës, bimor

17

535

Për kriteret dhe rregullat e përpunimit,
ambalazhimit, ruajtjes, etiketimit dhe
përmbajtjes së etiketës për materialin
mbjellës, bimor

17

536

Për një ndryshim në vendimin nr.404,
datë 24.10.1991 të Këshillit të Ministrave
“Për trajtimin e personaliteteve të larta
shtetërore”, ne ndryshimet përkatëse,
si dhe për caktimin e dietës ditore të
ministrave, zëvendësministrave dhe
personave të tjerë, të barazuar me ta

17

539

Për përcaktimin e procedurave dhe të
kushteve për dhënien e lejeve e të
autorizimeve për tregtimin e naftës,
gazit e nënprodukteve të tyre

15

466

Për një ndryshim në vendimin nr.450,
datë 1.7.1998 të Këshillit të Ministrave
“Për administrimin e qytetit antik të
Butrintit”

17

540

Për një ndryshim në vendimin nr.227,
datë 13.4.2001 të Këshillit të Ministrave
“Për miratimin e dhënies në koncesion
të hidrocentralit në Smokthinë”

17

541

Për një ndryshim në vendimin nr.355,
datë 27.5.2001 të Këshillit të Ministrave
“Për miratimin e dhënies në koncesion
të hidrocentraleve vendore”

17

541

Për disa shtesa në vendimin nr.397, datë
20.5.1996 të Këshillit të Ministrave “Për
mbrojtjen e veçantë të grave shtatzëna
dhe të amësisë”

17

542

153

154

155

156

157

158

170

176

180

181

185

25.4.2002

25.4.2002

25.4.2002

25.4.2002

25.4.2002

25.4.2002

25.4.2002

3.5.2002

3.5.2002

3.5.2002

3.5.2002

186

190

194

195

196

197

199

205

207

209

210

3.5.2002

9.5.2002

9.5.2002

9.5.2002

9.5.2002

9.5.2002

9.5.2002

9.5.2002

9.5.2002

16.5.2002

16.5.2002

Për një shtesë në vendimin nr.68, datë
15.2.2001 të Këshillit të Ministrave “Për
miratimin e standardeve dhe të kushteve
teknike të projektimit dhe të zbatimit të
punimeve të ndërtimit”

17

542

Për publikimin për herë të dytë të
disa objekteve dhe pjesëve të kapitalit
shtetëror në shoqëritë me kapital të
përbashkët, për të cilat kanë filluar
procedurat e privatizimit

15

469

Për miratimin e Marrëveshjes, ndërmjet
Qeverisë së Republikës të Shqipërisë
dhe Kabinetit të Ministrave të Ukrainës,
për heqjen e vizave për pasaportat
diplomatike dhe të shërbimit

18

581

Për disa ndryshime në vendimin nr.30,
datë 28.1.2002 të Këshillit të Ministrave
“Për kriteret e zgjedhjes dhe rregullimin
e marrëdhënieve të shoqërive që do të
ndërtojnë dhe përdorin instalime bregdetare
për transportimin dhe depozitimin e naftës,
gazit dhe të nënprodukteve të tyre”

18

582

Për disa shtesa dhe ndryshime në
vendimin nr.510, datë 24.11.1997 të
Këshillit të Ministrave “Mbi kriteret e
vendosjes në institucionet rezidenciale
të përkujdesjes shoqërore dhe
dokumentacionit të nevojshëm
për pranim”

18

583

Për miratimin e Marrëveshjes për heqjen
e vizave për pasaportat diplomatike, të
shërbimit dhe ato speciale ndërmjet
Qeverisë së Republikës të Shqipërisë
dhe Qeverisë së Republikës Arabe të
Egjiptit

18

584

Për miratimin e anekskontratës për
hidrocentralin e Smokthinës ndërmjet
Ministrisë së Industrisë dhe Energjetikës
dhe shoqërisë italiane “ESSEGEI” S.R.L.

18

586

Për disa ndryshime në vendimin nr.384,
datë 20.5.1996 të Këshillit të Ministrave
“Për mbrojtjen e të miturve në punë”

18

587

Për përcaktimin e punëve të vështira
ose të rrezikshme

21

681

Për disa ndryshime në vendimin nr.602,
datë 17.11.2000 të Këshillit të Ministrave
“Për miratimin e dhënies me koncesion të
disa objekteve të industrisë së bakrit dhe
të kromit”

19

613

Për dhënie fond ndihme disa partive të
reja politike

19

614

211

212

213

16.5.2002

16.5.2002

16.5.2002

215

16.5.2002

219

16.5.2002

221

224

226

228

230

237

240

16.5.2002

24.5.2002

24.5.2002

24.5.2002

24.5.2002

6.6.2002

6.6.2002

Për disa ndryshime në vendimin nr.508,
datë 8.11.1999 të Këshillit të Ministrave
“Për miratimin e dhënies me koncesion
të uzinës së ferrokromit Elbasan dhe
minierave të kromit Përrenjas dhe Pojskë”

19

614

Për disa ndryshime në vendimin nr.38,
datë 25.1.1999 të Këshillit të Ministrave
“Për miratimin e dhënies me koncesion
të “Superfosfatit” sh.a., Kurbin”

19

615

Për disa ndryshime në vendimin nr.82,
datë 26.2.2001 të Këshillit të Ministrave
“Për miratimin e dhënies me koncesion
të minierës së kromit Bulqizë, të fabrikës
së pasurimit Bulqizë, të impiantit të
seleksionimit Klos dhe të uzinës së
ferrokromit, Burrel”

19

615

34

1066

19

616

Për disa shtesa dhe ndryshime në
vendimin nr.231, datë 11.5.2000 të
Këshillit të Ministrave “Për pranimin
në shërbimin civil dhe periudhën provës”,
ndryshuar me vendimin nr.196, datë
6.4.2001 të Këshillit të Ministrave

21

683

Për afatet e garancisë së produkteve
ushqimore

21

684

Për miratimin e fondit të shpenzimeve
të vitit 2002 për Entin Rregullator të
Telekomunikacioneve

21

685

Për disa shtesa dhe ndryshime në
vendimin nr.335, datë 23.6.2000 të
Këshillit të Ministrave “Për rregullat
e prokurimit publik”

21

688

Për mbylljen tërësore të disa minierave
të hekur-nikelit, bakrit e mineraleve të
tjera në Librazhd, Mirditë, Pukë, Shkodër,
Malësi e Madhe, Tropojë, Korçë, Kukës
dhe Tiranë, si dhe për privatizimin e disa
njësive të shërbimit të “Albkrom” sh.a.

21

689

Për disa ndryshime në vendimin nr.205,
datë 13.4.1999 të Këshillit të Ministrave
“Për dispozitat zbatuese të Kodit Doganor”,
me ndryshimet përkatëse

22

713

Për mënyrën e ndarjes së të ardhurave
që vijnë nga marrëveshjet e qirasë së “
personave të stimuluar” në fushën turistike

26

845

Për ngritjen dhe funksionimin e grupit
negociator shqiptar për përgatitjen e
negociatave me Komisionin Europian
dhe shtetet anëtare të Bashkimit Europian
për nënshkrimin e Marrëveshjes së
stabilizim-asocimit
Për mbrojtjen e racës autoktone të buajve
nga zhdukja

242

6.6.2002

Për krijimin e zyrave rajonale të turizmit

26

846

253

6.6.2002

Për një shtesë në vendimin nr.439, datë
4.8.2000 të Këshillit të Ministrave “Për
hyrjen, qëndrimin dhe trajtimin e të huajve
në Republikën e Shqipërisë”

27

861

Për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin
nr.62, datë 7.3.2002 të Këshillit të Ministrave
“Për dhënien në përdorim të përkohshëm,
pa shpërblim, të vilës 30”

27

862

254

13.6.2002

255

13.6.2002

Për rritjen e pensioneve suplementare

27

865

256

13.6.2002

Për rritjen e pensioneve

27

866

257

13.6.2002

Për mënyrën dhe procedurën e pagimit
të kontributeve për sigurimet shoqërore
dhe shëndetësore

27

867

Për përcaktimin e bazës së vlerësimit
vjetor, individual, për llogaritjen fillestare
të pensionit
Shfuqizuar me vendimin e Këshillit
të Ministrave nr.295, datë 8.5.2003

27

868

Për disa ndryshime në vendimin nr.3,
datë 5.1.2002 të Këshillit të Ministrave
“Për strukturën e Komitetit Kombëtar
të Digave të Mëdha (KKDM)”

27

869

Për një shtesë në vendimin nr.418,
datë 9.7.1998 të Këshillit të Ministrave
“Për procedurat e likuidimit të ndërmarrjeve
të falimentuara në rrugë administrative”

30

945

Për një ndryshim në vendimin nr.186,
datë 16.4.1993 të Këshillit të Ministrave
“Për karakteristikat metrologjike të
mjeteve matëse”

30

945

Për një ndryshim në vendimin nr.225,
datë 19.5.1993 të Këshillit të Ministrave
“Për tarifat e regjistrimit dhe pagesat e
verifikimit e të kalibrimit fillestar ose
periodik të mjeteve matëse”, ndryshuar
me vendimet nr.268, datë 19.6.1997 dhe
nr.255, datë 20.4.2001 të Këshillit të
Ministrave

30

946

Për një ndryshim në rregulloren e zbatimit
të Kodit Rrugor të Republikës së Shqipërisë,
miratuar me vendimin nr.153, datë 7.4.2000
të Këshillit të Ministrave “Për miratimin e
rregullores së zbatimit të Kodit Rrugor të
Republikës së Shqipërisë”
Shfuqizuar me vendimin e Këshillit
të Ministrave nr.657, datë 18.12.2002

30

948

258

259

272

273

274

278

282

13.6.2002

13.6.2002

20.6.2002

20.6.2002

20.6.2002

20.6.2002

27.6.2002

Për kalimin e një pjese të territorit të
INIMA-s dhe të INSTAT-it në administrim

të Kryeministrisë
283

27.6.2002

285

27.6.2002

288

27.6.2002

289

27.6.2002

290

27.6.2002

295

27.6.2002

296

27.6.2002

297

27.6.2002

298

27.6.2002

299

27.6.2002

300

27.6.2002

301

27.6.2002

302

27.6.2002

303

27.6.2002

304

27.6.2002

Për përcaktimin e shtrirjes dhe të numrit
të përgjithshëm të zyrave vendore të
Avokaturës së Shtetit
Për tarifat e shërbimeve që kryen Policia
e Mbrojtjes nga Zjarri dhe e Shpëtimit ndaj
shtetasve dhe personave, juridikë e fizikë,
vendas e të huaj
Për përcaktimin dhe marrjen e masave
kundër zjarrit dhe shpëtimin në objektet
me rëndësi ekonomike dhe shtetërore
Për riorganizimin e Policisë së Mbrojtjes
nga Zjarri dhe të Shpëtimit në objektet me
rëndësi ekonomike
Për një ndryshim në vendimin nr.319,
datë 23.6.2000 të Këshillit të Ministrave
“Për shfuqizimin e vendimit nr.433, datë
3.9.1993 të Këshillit të Ministrave “Për
ndalimin e importimit të gomave të
përdorura””
Për shpronësimin për interes publik të
pasurive të paluajtshme, të cilat preken
nga ndërtimi i segmentit rrugor KorçëKapshticë në territorin e qarkut Korçë
Për shpronësimin për interes publik të
pasurive të paluajtshme, të cilat preken
nga ndërtimi i segmentit rrugor ShkodërVelipojë
Për disa shtesa dhe ndryshime në
vendimin nr.726, datë 21.12.2000 të
Këshillit të Ministrave “Për rritjen e
pagave të punonjësve të institucioneve
buxhetore me ndryshimet përkatëse”
Për disa ndryshime në vendimin
nr.194, datë 22.4.1999 të Këshillit të
Ministrave “Për miratimin e strukturës
së pagës së punonjësve mësimorë në
arsimin parauniversitar”, me ndryshimet
përkatëse
Për rritjen e pagave të gjyqtarëve dhe
të prokurorëve
Për disa ndryshime në vendimin nr.437,
datë 3.9.1993 të Këshillit të Ministrave
“Për pagat e punonjësve të tatimeve”,
me ndryshimet përkatëse
Për një ndryshim në vendimin nr.277,
datë 18.7.1997 të Këshillit të Ministrave
“Për përfitimet nga statusi i të verbërit”
Për një ndryshim në vendimin nr.31, datë
20.1.2001 të Këshillit të Ministrave “Për
përfitimet nga statusi i invalidit paraplegjik
dhe tetraplegjik”
Për miratimin e strukturës dhe të nivelit
të pagave të punonjësve të Drejtorisë së
Patentave dhe Markave
Për disa ndryshime në vendimin nr.311,
datë 11.7.1994 të Këshillit të Ministrave
“Për përfitimin e paaftësisë”, me ndryshimet
përkatëse

37

1119

37

1121

37

1121

37

1123

37

1125

37

1128

37

1129

37

1135

36

1087

36

1093

36

1096

36

1097

37

1136

37

1136

37

1137

305

27.6.2002

306

27.6.2002

307

27.6.2002

308

27.6.2002

309

27.6.2002

310

27.6.2002

311

27.6.2002

313

1.7.2002

315

4.7.2002

316

4.7.2002

317

4.7.2002

318

4.7.2002

323

4.7.2002

324

4.7.2002

325

27.6.2002

Shfuqizuar me vendimin e Këshillit
të Ministrave nr.786, datë 26.11.2003
Për miratimin e strukturës dhe të nivelit
të pagave të punonjësve të INSTAT-it
Për miratimin e strukturës dhe të nivelit
të pagave të punonjësve me arsim të lartë
në sistemin e Ministrisë së Shëndetësisë
Për rritjen e pagës minimale në shkallë
vendi
Shfuqizuar me vendimin e Këshillit
të Ministrave nr.588, datë 28.8.2003
Për rritjen e nivelit të pagesës së
papunësisë
Për disa ndryshime në vendimin nr.429,
datë 11.6.2001 të Këshillit të Ministrave
“Për pagat e punonjësve të Policisë
Gjyqësore”
Për disa ndryshime në vendimin nr.185,
datë 16.4.1993 të Këshillit të Ministrave
“Për pagat dhe shtesat mbi pagë të
ushtarakëve të shërbimit pyjor”, me
ndryshimet përkatëse
Për disa ndryshime në vendimin nr.440,
datë 9.9.1999 të Këshillit të Ministrave
“Për strukturën dhe pagat e punonjësve
të Policisë së Ndërtimit”, me ndryshimet
përkatëse
Për caktimin e strukturës, të numrit të
punonjësve dhe shpenzimeve buxhetore
të policisë së bashkisë dhe komunës
Për një trajtim të veçantë të Shefit të
Shtabit të Përgjithshëm të Forcave të
Armatosura pas lirimit nga detyra
Për mënyrën e trajtimit me strehim
të jetimëve
Për likuidimin e shoqërisë anonime
“Agjencia për Zhvillim Ekonomik” (AZHE)
Për vendosjen e oficerëve të kontaktit
të Ministrisë së Rendit Publik pranë
ministrive homologe të Greqisë, Italisë,
Turqisë dhe UNMIK-ut Kosovë, të atashuar
në përfaqësitë diplomatike të Republikës
së Shqipërisë
Për kalimin e korpusit trekatësh të
“Alimpeks” sh.a., Shkozet, Durrës,
në pronësi të Ministrisë së Punës
dhe Çështjeve Sociale
Për pagesën e kontributeve të Organizatës
Ndërkombëtare të Migracionit (IOM)
Për disa ndryshime në vendimin nr.60, datë
27.2.1992 të Këshillit të Ministrave “Për
trajtimin me pagë dhe shtesa mbi pagë
të ushtarakëve”, me ndryshimet përkatëse,
në vendimin nr.54, datë 27.2.1992 të Këshillit
të Ministrave “Për sistemin e pagave të
Ministrisë së Rendit Publik dhe ushtarakëve
të Ministrisë së Drejtësisë” dhe në vendimin
nr.56, datë 27.2.1992 të Këshillit të Ministrave
“Për trajtimin me pagë dhe shtesa mbi pagë

37

1138

36

1098

36

1099

36

1107

36

1108

36

1108

36

1109

36

1110

35

1073

37

1139

37

1140

37

1141

37

1141

37

1142

37

1143

326

327

27.6.2002

27.6.2002

334

11.7.2002

335

11.7.2002

339

11.7.2002

340

11.7.2002

342

11.7.2002

343

11.7.2002

346

13.6.2002

347

11.7.2002

348

27.6.2002

350

18.7.2002

355

18.7.2002

të ushtarakëve në Shërbimin Informativ
Shtetëror”

36

1111

Për disa ndryshime në vendimin nr.358,
datë 28.7.1999 të Këshillit të Ministrave
“Për miratimin e strukturës së pagës së
punonjësve të doganave”, me ndryshimet
përkatëse

36

1112

Për disa ndryshime në vendimin nr.726,
datë 21.12.2000 të Këshillit të Ministrave
“Për pagat e punonjësve të institucioneve
buxhetore”, me ndryshimet përkatëse

36

1114

44

1279

44

1280

43

1251

39

1163

44

1280

44

1283

44

1285

45

1299

42

1244

45

1349

Për përbërjen e Këshillit Mbikëqyrës të
Agjencisë së Nxitjes së Investimeve të
Huaja e për mënyrën dhe masën e
shpërblimit të anëtarëve të tij
Për një shtesë në vendimin nr.613, datë
13.12.1993 të Këshillit të Ministrave “Për
ushtrimin e veprimtarisë në ndërtim dhe
projektim të shoqërive”, ndryshuar me
vendimin nr.142, datë 4.3.1996 të Këshillit
të Ministrave
Për miratimin e planit të veprimeve për
parandalimin dhe luftën kundër korrupsionit,
2002-2003
Për përbërjen, funksionet, detyrat,
përgjegjësitë dhe organizimin e
brendshëm të Këshillit të Zhvillimit
të Turizmit
Shfuqizuar me vendimin e Këshillit
të Ministrave nr.789, datë 26.11.2003
Për dhënien me qira, me ankand, të
objekteve të ndërmarrjeve, shoqërive
dhe institucioneve shtetërore
Shfuqizuar me vendimin e Këshillit
të Ministrave nr.417, datë 29.8.2002
Për pajisjen me numër telefoni celular të
personave juridikë, publikë
Për disa ndryshime në vendimin nr.402,
datë 11.6.2001 të Këshillit të Ministrave
“Për disa çështje në zbatim të ligjit nr.7703,
datë 11.5.1993 “Për sigurimet shoqërore
në Republikën e Shqipërisë”, ndryshuar
me ligjet përkatëse dhe të ligjit nr.7870,
datë 13.10.1994 “Për sigurimet shëndetësore
në Republikën e Shqipërisë”, ndryshuar
me ligjet përkatëse”
Për miratimin e listës së barnave që
rimbursohen nga Instituti i Sigurimeve
të Kujdesit Shëndetësor, dhe masën e
mbulimit të çmimit të tyre
Shfuqizuar me vendimin e Këshillit
të Ministrave nr.321, datë 15.5.2003
Për kategorizimin e pozicioneve të punës
së nëpunësve civilë në aparatin e Këshillit
të Ministrave
Për emetimin e obligacioneve afatgjata me
maturim më të madh se një vit
Për një shtesë fondi në buxhetin e vitit 2002,

357

18.7.2002

361

18.7.2002

364

18.7.2002

366

18.7.2002

369

23.7.2002

370

23.7.2002

371

23.7.2002

374

23.7.2002

375

23.7.2002

376

23.7.2002

382

23.7.2002

384

8.8.2002

387

8.8.2002

miratuar për Ministrinë e Ekonomisë
Për dhënien e statusit “spital universitar”
Spitalit Ushtarak Qendror
Për miratimin e aneksit shtesë të Strategjisë
Kombëtare të Luftës kundër Trafikut të
Qenieve Njerëzore
Për miratimin e planit “Administrimi i
zonës bregdetare”
Për shfuqizimin e vendimit nr.412, datë
22.8.1994 të Këshillit të Ministrave “Për
shfuqizimin e vendimit nr.367, datë 5.10.1991
të Këshillit të Ministrave “Për miratimin e
Marrëveshjes me Republikën e Italisë, në
fushën e turizmit dhe mjedisit””
Për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin
nr.60, datë 27.2.1992 të Këshillit të Ministrave
“Për trajtimin me pagë dhe shtesa mbi pagë
të ushtarakëve”, me ndryshimet përkatëse
dhe në vendimin nr.726, datë 21.12.2000 të
Këshillit të Ministrave “Për pagat e punonjësve
të institucioneve buxhetore”, me ndryshimet
përkatëse
Për trajtimin financiar të ushtarakëve
aktivë të Forcave të Armatosura, që
dërgohen për studime e specializim
brenda dhe jashtë vendit
Për hapjen e Fakultetit Ekonomik në
Universitetin “Aleksandër Xhuvani”, në
Elbasan, duke filluar nga viti akademik
2002-2003
Për shpronësimin për interes publik të
pasurive të paluajtshme, që preken nga
ndërtimi i varrezave publike në bashkinë
e Cërrikut
Për një ndryshim në vendimin nr.153,
datë 7.4.2000 të Këshillit të Ministrave
“Për miratimin e rregullores së zbatimit
të Kodit Rrugor të Republikës së
Shqipërisë”, ndryshuar me vendimin
nr.278, datë 20.6.2002 të Këshillit të
Ministrave
Shfuqizuar me vendimin e Këshillit
të Ministrave nr.657, datë 18.12.2002
Për një ndryshim në vendimin nr.406,
datë 17.8.1993 të Këshillit të Ministrave
“Për riorganizimin e shërbimit të mbrojtjes
së bimëve”, ndryshuar me vendimin nr.9,
datë 12.1.2001 të Këshillit të Ministrave
Për shkëmbimin e të dhënave në fushën
e standardeve dhe të rregullave teknike
Për revokimin e vendimit nr.62, datë
7.3.2002 të Këshillit të Ministrave “Për
dhënien në përdorim të përkohshëm,
pa shpërblim, të vilës 30”, ndryshuar
me vendimin nr.254, datë 13.6.2002
të Këshillit të Ministrave dhe të vendimit
nr.270, datë 20.6.2002 të Këshillit të
Ministrave “Për dhënien në përdorim
të përkohshëm të disa apartamenteve
në godinën nr.57, në Bulevardin “Zogu I””
Për dhënie fondi ndihmë partive politike

45

1349

45

1350

46

1359

46

1363

46

1363

46

1364

46

1365

46

1366

46

1366

46

1367

46

1368

46

1369

51

1483

të reja
388

8.8.2002

389

8.8.2002

390

15.8.2002

391

15.8.2002

392

15.8.2002

393

15.8.2002

394

15.8.2002

395

15.8.2002

397

15.8.2002

399

22.8.2002

400

22.8.2002

401

22.8.2002

402

22.8.2002

407

29.8.2002

410

29.8.2002

Për miratimin e Marrëveshjes ndërmjet
Qeverisë së Republikës të Shqipërisë
dhe Qeverisë së Republikës të Bullgarisë
për vendosjen e regjimit të lehtësuar të
vizave për shtetasit e të dy vendeve
Për trajtimin e punonjësve që dalin të
papunë nga procesi i ristrukturimit të
uzinës mekanike në Gramsh
Për ruajtjen dhe sigurimin e disa
objekteve shtetërore
Për krijimin, shtrirjen territoriale dhe
klasifikimin e zonës doganore në
vendkalimin kufitar Rips
Për shpronësimin për interes publik
të pasurive të paluajtshme, që preken
nga ndërtimi i segmentit rrugor
Rrogozhinë-Elbasan në qarkun e
Elbasanit
Për shpronësimin për interes publik
të pasurive të paluajtshme, që preken
nga ndërtimi i segmentit rrugor Shkodërkthesa Vau i Dejës (pjesë e segmentit
rrugor Lezhë-Shkodër)
Për shpronësimin për interes publik
të pasurive të paluajtshme, që preken
nga ndërtimi i varrezave publike në
bashkinë e Pogradecit
Për shpronësimin për interes publik
të pasurive të paluajtshme, që preken
nga ndërtimi i varrezave publike në
bashkinë e Beratit
Për dhënien e lejes për hapjen e
shkollës së lartë universitare,
jopublike, “New York University-Tirana”
Për disa shtesa në vendimin nr.34, datë
7.1.1999 të Këshillit të Ministrave “Për
Drejtorinë e Shërbimeve Qeveritare dhe
trajtimin e personaliteteve të larta”
Për arsimimin, cilësitë profesionale dhe
përvojën në punë të kandidatëve që do
të punësohen në funksione që kërkojnë
njohuri të posaçme, administrative, teknike
e shkencore në Policinë e Shtetit
Për disa shtesa në vendimin nr.726,
datë 21.12.2000 të Këshillit të
Ministrave “Për pagat e punonjësve
të institucioneve buxhetore”, me
ndryshimet përkatëse
Për përcaktimin e kuotës financiare,
që përfitojnë nga shteti personat pa të
ardhura, që jetojnë në institucionet
publike të përkujdesjes shoqërore,
për shpenzime vetjake
Për mënyrën e trajtimit me strehim të
invalidëve paraplegjikë dhe tetraplegjikë
Për shpronësimin për interes publik
të pasurive të paluajtshme, të cilat

51

1483

51

1484

51

1488

51

1489

51

1489

52

1497

52

1502

52

1506

52

1507

51

1490

51

1490

53

1535

51

1491

51

1492

55

1560

411

29.8.2002

417

29.8.2002

shtetërore”
422

12.9.2002

423

12.9.2002

425

12.9.2002

427

12.9.2002

428

12.9.2002

429

12.9.2002

435

12.9.2002

441

26.9.2002

444

26.9.2002

446

26.9.2002

447

26.9.2002

451

26.9.2002

467

3.10.2002

preken nga ndërtimi i segmentit
rrugor Gjirokastër-Kakavijë në
territorin e qarkut të Gjirokastrës
Për kalimin e disa mjediseve në
administrimin e Zyrës Qendrore të
Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme
dhe të zyrave të regjistrimit të pasurive
të paluajtshme Tiranë, Korçë dhe Durrës
Për shfuqizimin e vendimit nr.342, datë
11.7.2002 të Këshillit të Ministrave “Për
dhënien me qira, me ankand, të objekteve
të ndërmarrjeve, shoqërive dhe institucioneve
57
Për ruajtjen dhe shoqërimin e personaliteteve
të larta shtetërore
Për hapjen e vendkalimeve kufitare në
Shishtavec dhe Orgjost, qarku Kukës,
në kufirin shtetëror tokësor të Republikës
së Shqipërisë me Kosovën
Për rritjen e pagesës kalimtare të
ushtarakëve në rezervë (lirim)
Për njehsimin e gradave ushtarake me
funksionet organike në të gjitha nivelet e
hierarkisë së komandimit dhe të drejtimit
të Forcave të Armatosura të Republikës
së Shqipërisë
Për ndryshimin e numrit të punonjësve
të Presidencës dhe për një shtesë fondi
në buxhetin e vitit 2002, miratuar për këtë
institucion
Për kushtet e përfitimit, shumën dhe
procedurën e dhënies së pensioneve
të posaçme shtetërore dhe të shtesave
të pensioneve të posaçme shtetërore
Për miratimin e normave të shkarkimeve
në ajër në Republikën e Shqipërisë
Për ndalimin e menjëhershëm të veprimtarisë
së shfrytëzimit të rërës dhe zhavorrit në
shtretërit e lumenjve
Për një ndryshim në vendimin nr.828, datë
30.12.1998 të Këshillit të Ministrave “Për
shitjen e mjeteve dhe të teknikës luftarake
të ushtrisë, të dala jashtë përdorimit, në
formën e skrapeve”
Për miratimin e tarifave postare të
shërbimeve bazë
Për rishpërndarjen e fondeve buxhetore
për vitin 2002
Për disa shtesa dhe ndryshime në
vendimin nr.726, datë 21.12.2000 të
Këshillit të Ministrave “Për pagat e
punonjësve të institucioneve buxhetore”,
me ndryshimet përkatëse
Për miratimin e Kontratës koncesionare
të formës “Rot” ndërmjet Ministrisë së
Industrisë dhe Energjetikës dhe Ministrisë
së Ekonomisë, nga njëra anë, dhe shoqërisë
italiane “Essegei” S.R.L., nga ana tjetër, për

54

1539

54

1547

1631

55

1561

55

1562

55

1563

55

1563

55

1572

55

1572

56

1579

68

1915

58

1635

58

1637

58

1643

58

1644

469

3.10.2002

470

3.10.2002

485

16.10.2002

486

16.10.2002

489

16.10.2002

490

16.10.2002

504

16.10.2002

506

16.10.2002

507

16.10.2002

508

16.10.2002

509

16.10.2002

511

24.10.2002

513

24.10.2002

514

24.10.2002

hidrocentralet vendore

59

1650

Për një ndryshim në vendimin nr.371 datë
4.8.1999 të Këshillit të Ministrave “Për
kriteret dhe kompetencat në fushën e
standardizimit, certifikimit dhe akreditimit”

59

1658

59

1658

64

1797

64

1797

66

1819

66

1856

68

1916

68

1916

68

1917

68

1918

68

1919

65

1811

70

1939

Për kushtet e dhënies së autorizimit
zyrtar dhe rregullat e ndërmjetësimit
në sigurime dhe risigurime
Për dhënie fondi ndihmë disa partive
politike të reja
Për miratimin e memorandumit të
mirëkuptimit ndërmjet Qeverisë së
Republikës të Shqipërisë dhe Qeverisë
së Republikës Italiane për zbatimin
e programit për importin e energjisë
elektrike nga Italia për të zvogëluar
dëmet e shkaktuara nga kufizimet e
energjisë elektrike në Shqipëri
Për ngushtimin e diferencave të masës
së pensioneve të caktuara në periudhën
kohore 1 tetor 1993-31dhjetor 1996
Për krijimin e bordit të kullimit të rrethit
Kavajë
Për një ndryshim në vendimin nr.78,
datë 21.1.1999 të Këshillit të Ministrave
“Për ruajtjen e pronësisë shtetërore në
disa shoqëri tregtare dhe ndërmarrje”,
të ndryshuar
Për një shtesë në vendimin nr.378,
datë 12.8.1999 të Këshillit të Ministrave
“Për kalimin e së drejtës së përfaqësuesit
të pronarit për disa objekte pronë publike,
organeve të qeverisjes vendore”
Për shpronësimin për interes publik të
pasurisë së paluajtshme, e cila preket
nga ndërtimi i depos së ujit të pijshëm
në bashkinë e Gramshit
Për rritjen e masës së shpërblimit të
veteranëve të Luftës Antifashiste
Nacionalçlirimtare të popullit shqiptar
Për rishpërndarjen e fondeve buxhetore
të vitit 2002 nga Instituti i Sigurimeve
Shoqërore në Ministrinë e Mbrojtjes
Për kohëzgjatjen e punës dhe të pushimit
në institucionet shtetërore
Për miratimin e Marrëveshjes, ndërmjet
Qeverisë së Republikës të Shqipërisë
dhe Qeverisë së Republikës të Rumanisë,
për bashkëpunimin në fushën e karantinës
dhe të mbrojtjes së bimëve
Për miratimin e Marrëveshjes së
bashkëpunimit, ndërmjet Qeverisë
së Republikës të Shqipërisë dhe
Qeverisë së Republikës të Greqisë,
për programin pesëvjeçar të zhvillimit

515

24.10.2002

516

24.10.2002

519

24.10.2002

526

31.10.2002

527

31.10.2002

528

31.10.2002

529

31.10.2002

530

31.10.2002

531

31.10.2002

532

31.10.2002

535

31.10.2002

537

24.10.2002

538

24.10.2002

540

31.10.2002

2002-2006
Për shpalljen pasuri kulturore, monument
kulture, me karakter kompleks, dhe vënien
në mbrojtje të shtetit të zonës arkeologjike
të Finiqit
Për zgjerimin e qendrës historike të bashkisë
së Korçës
Për hapjen e shkollave pasuniversitare
pranë Universitetit të Tiranës, Universitetit
Politeknik, Universitetit Bujqësor dhe
Akademisë së Arteve dhe tarifat e
shkollimit në këto shkolla pasuniversitare
Për një shtesë në vendimin nr.479, datë
31.8.2000 të Këshillit të Ministrave “Për
përgatitjen dhe realizimin e kontratës së
koncesionit për ndërtimin e terminalit të
ri të pasagjerëve në Aeroportin e Rinasit”,
të ndryshuar
Për pronësinë dhe administrimin e
aerodromit të Vlorës
Për shpronësimin për interes publik të
pasurive të paluajtshme, që preken nga
ndërtimi i segmentit rrugor Elbasan-Librazhd
Për shpronësimin për interes publik të
pasurive të paluajtshme, që preken nga
rehabilitimi i segmentit rrugor TapizëFushë-Krujë
Për shpronësimin për interesin publik
të pasurive të pa luajtshme, që preken
nga ndërtimi i segmentit rrugor QukësQafë-Thanë
Për shpalljen e kompleksit ligatinor të
Butrintit dhe të territorit përreth tij zonë
natyrore veçanërisht e mbrojtur dhe
përfshirjen e tij në listën e ligatinave me
rëndësi ndërkombëtare, veçanërisht si
habitate të shpendëve ujorë
Për mënyrat e ushtrimit të funksioneve
nga seksionet e administrimit dhe të
mbrojtjes së tokës në qark dhe zyrat e
menaxhimit dhe të mbrojtjes së tokës
në komunë dhe/ose bashki
Për miratimin e buxhetit të Agjencisë
së Nxitjes së Investimeve të Huaja (ANIH)
për vitin 2002
Për shpronësimin për interes publik të
pasurisë së paluajtshme, që preket nga
ndërtimi i superstradës Vorë-Durrës,
seksioni i dytë Sukth-Durrës (kryqëzimi
i Urës së Dajlanit)
Për shpronësimin për interes publik të
pasurisë së paluajtshme, që preket
nga ndërtimi i superstradës Vorë-Durrës,
seksioni i parë
Për kuotat financiare të ushqimit në
mensat e konvikteve, bursat e shtetit
dhe pagesat e familjeve të nxënësve,
studentëve, fëmijëve që pranohen në
shtëpitë e fëmijës, në Institutin e fëmijëve

70

1947

70

1950

70

1952

70

1953

70

1954

70

1955

70

1955

70

1963

70

1966

70

1969

72

2030

72

2034

72

2035

72

2036

542

31.10.2002

543

31.10.2002

544

7.11.2002

549

7.11.2002

551

7.11.2002

554

7.11.2002

555

7.11.2002

556

7.11.2002

559

564

7.11.2002

13.11.2002

574

19.11.2002

585

22.11.2002

589

22.11.2002

që nuk dëgjojnë, në Institutin e fëmijëve
që nuk shikojnë dhe në Institutin e fëmijëve
me prapambetje të lehtë mendore
Për miratimin e statutit të Agjencisë së
Nxitjes së Investimeve të Huaja (ANIH)

74

2057

74

2062

74

2068

74

2069

74

2070

74

2070

74

2075

74

2075

74

2079

Për miratimin e lejes së funksionimit të
institucionit arsimor, jopublik, “Amaro Tan”

74

2080

Për miratimin e Marrëveshjes ndërmjet
Qeverisë së Republikës të Shqipërisë
dhe Qeverisë së Republikës të Rumanisë
për bashkëpunimin në fushën sanitare
veterinare

74

2080

79

2286

76

2120

Për akreditimin e institucioneve të
arsimit dhe formimit profesional (AFP)
Për disa ndryshime në rregulloren
“Produktet e mbrojtjes së bimëve”,
miratuar me vendimin nr.72, datë
15.2.2001 të Këshillit të Ministrave
Për një ndryshim në vendimin nr.277,
datë 18.6.1997 të Këshillit të Ministrave
“Për përfitimet nga statusi i të verbërit”
Për klasifikimin e funksioneve dhe
grupimin e njësive të qeverisjes vendore,
për efekt page, e për caktimin e kufijve
të pagave të punonjësve të organeve të
qeverisjes vendore
Për një shtesë në rregulloren “Për etiketimin
e produkteve ushqimore”, të miratuar me
vendimin nr. 604, datë 17.11.2000 të Këshillit
të Ministrave
Për miratimin e Marrëveshjes ndërmjet
Suedisë për projektin “Mbështetje për
zhvillimin e regjistrit të statistikave të
biznesit dhe përdorimin e tyre në hartimin
e llogarive kombëtare”
Për shkëmbimin e vilës nr.55, pronë e
shtetit shqiptar, me vilën nr.6, pronë e
Mbretërisë së Bashkuar të Britanisë së
Madhe dhe Irlandës së Veriut

Për miratimin e nomenklaturës së
kombinuar të mallrave
Për shpronësimin, për interes publik,
të pasurive të paluajtshme, që preken
nga rehabilitimi dhe zgjerimi i degës
doganore në Morinë, qarku Kukës
Për disa shtesa dhe ndryshime në
vendimin nr.711, datë 27.12.2001 të
Këshillit të Ministrave “Për strukturat
dhe nivelet e pagave të nëpunësve
civilë në institucionet e administratës
qendrore, administratës së Presidentit
dhe Kuvendit dhe disa shtesa e ndryshime
në vendimin nr.726, datë 21.12.2000 të
Këshillit të Ministrave “Për pagat e punonjësve
të institucioneve buxhetore”, ndryshuar me
vendimet nr.39, datë 26.1.2001; nr.158,
datë 22.3.2001; nr.167, datë 30.3.2001;

601

602

606

4.12.2002

4.12.2002

4.12.2002

609

4.12.2002

611

4.12.2002

616

4.12.2002

617

4.12.2002

627

13.12.2002

634

13.12.2002

635

13.12.2002

640

12.12.2002

nr.174, datë 30.3.2001; nr.197, datë 6.4.2001;
nr.358, datë 31.5.2001 dhe nr.424, datë
11.6.2001 të Këshillit të Ministrave
Për miratimin e rregullores së funksionimit
të Institutit të Integrimit të të Përndjekurve

76

2121

81

2325

Për miratimin e lejes së funksionimit të
institucionit arsimor, jopublik, Medreseja
“Hafiz Abdullah Zëmblaku”

81

2331

Për miratimin e Manualit të Rojës Bregdetare
Shqiptare

87

2553

79

2287

81

2331

81

2332

87

2587

81

2332

92

2717

92

2717

Për miratimin e memorandumit të
mirëkuptimit ndërmjet Qeverisë së
Republikës të Shqipërisë, Korporatës
Ndërkombëtare Financiare dhe Bankës
Ndërkombëtare për Rindërtim dhe
Zhvillim për projektin “Shërbimi
këshillimor për investimet e huaja”
Për një ndryshim në vendimin nr.303,
datë 1.7.1999 të Këshillit të Ministrave
“Për krijimin e sistemit të akreditimit
në arsimin e lartë”
Për përcaktimin e kategorive të tjera
të grupeve të veçanta që përfitojnë
nga ligji nr.8872, datë 29.3.2002 “Për
arsimin dhe formimin profesional në
Republikën e Shqipërisë”
Për heqjen nga armatimi dhe përdorimi
të një pjese të armëve, teknikës dhe
pajisjeve të Forcave të Armatosura dhe
për asgjësimin ose çmontimin dhe
shitjen e tyre
Për disa shtesa dhe ndryshime në
vendimin nr.215, datë 16.5.2002 të
Këshillit të Ministrave “Për ngritjen
dhe funksionimin e grupit negociator
shqiptar për përgatitjen e negociatave
me Komisionin Europian dhe shtetet
anëtare të Bashkimit Europian për
nënshkrimin e Marrëveshjes së
Stabilizim-Asocimit”
Për një ndryshim në vendimin nr.236,
datë 6.6.1994 të Këshillit të Ministrave
“Për tarifat e kullotjes në fondin kullosor
të kullotave e pyjeve në administrim të
drejtorive të shërbimit pyjor e të kullotave
dhe të komunave”
Për disa ndryshime në vendimin nr.605,
datë 13.10.2001 të Këshillit të Ministrave
“Për kurset e formimit profesional, të
kualifikimit e specializimit në Akademinë
e Policisë “Arben Zylyftari””
Për një ndryshim në vendimin nr.828,
datë 30.12.1998 të Këshillit të Ministrave
“Për shitjen e mjeteve dhe të teknikës
luftarake të ushtrisë, të dala jashtë
përdorimit në formën e skrapeve”,

ndryshuar me vendimin nr.444, datë
26.9.2002 të Këshillit të Ministrave
642

13.12.2002

644

12.12.2002

645

12.12.2002

646

12.12.2002

648

13.12.2002

654

18.12.2002

655

18.12.2002

657

18.12.2002

658

18.12.2002

659
663

18.12.2002
18.12.2002

664

18.12.2002

665

18.12.2002

675

20.12.2002

676

20.12.2002

Për një ndryshim në vendimin nr.636,
datë 8.10.1998 të Këshillit të Ministrave
“Për krijimin e Komitetit Shqiptar për
lehtësimin e procedurave të tregtisë
së jashtme, ALBA-PRO”
Për shpronësimin për interes publik të
pasurive të paluajtshme, që preken nga
ndërtimi i nënstacionit 400w 110 kv
në Zemblak
Për shpronësimin për interes publik të
pasurive të paluajtshme, që preken nga
zgjerimi i nënstacioneve Elbasan 400 kv,
Elbasan 220 kv, dhe nga ndërtimi i linjës
220 kv ndërmjet tyre
Për miratimin e standardeve dhe të
kushteve teknike të projektimit dhe
të zbatimit, në fushat e industrisë
dhe të energjetikës, të cilat duhet
të marrin statusin “Rregulla teknike”
të detyrueshme për zbatim
Për ndalimin e përkohshëm të prerjes
së lëndëve drusore, me përjashtim të
asaj që përdoret për dru zjarri
Për përcaktimin e tarifave për përdorim
të përkohshëm nga organet shtetërore,
në situata emergjente, të çdo mjeti privat
Për ngritjen dhe funksionimin e strukturës
së sistemit kombëtar të planifikimit dhe
të përballimit të emergjencave civile
Për një ndryshim në rregulloren e zbatimit
të Kodit Rrugor të Republikës së Shqipërisë,
miratuar me vendimin nr.153, datë 7.4.2000
të Këshillit të Ministrave “Për miratimin e
rregullores së zbatimit të Kodit Rrugor të
Republikës së Shqipërisë”
Për fillimin e procedurës së dhënies me
koncesion në formën “ROT”, të hidrocentraleve
vendore Lenie, Çorovodë, Tuçep
Për krijimin e Institutit të Mjedisit
Për përbërjen, funksionimin dhe
përgjegjësitë e Komisionit Teknik
Këshillimor të Specialistëve për
emergjencat civile
Për kriteret dhe procedurat e shpalljes
së gjendjes së emergjencës civile
Për miratimin e projektkontratës,
ndërmjet Qeverisë së Republikës
të Shqipërisë dhe “Lockheed Martin
Global Inc.”, për modernizmin e
Shërbimit të Trafikut Ajror Shqiptar
Për përdorimin e fondeve buxhetore të
planifikuara për mallrat, shërbimet dhe
ndërtimet
Për shpalljen zonë e mbrojtur të

83

2394

92

2718

83

2394

83

2396

83

2398

92

2718

92

2719

7 viti
2003 225

92

2722

92
92

2724
2724

92
2725
10 viti
2003 290

94

2773

84

2409

677

20.12.2002

681

20.12.2002

682

20.12.2002

692

695

27.12.2002

27.12.2002

monumenteve të natyrës shqiptare
Për nënshkrimin e aksioneve shtesë të
Republikës së Shqipërisë në kapitalin e
Agjencisë së Garantimit të Investimeve
Shumëpalëshe (MIGA)
Për krijimin, shtrirjen territoriale dhe
klasifikimin e zonave doganore në
vendkalimet kufitare Muriqan, Bashkim
Vermosh dhe Tri Urat
Për miratimin e protokollit të bisedimeve,
ndërmjet Qeverisë së Republikës të
Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës
Federale të Gjermanisë, për bashkëpunimin
financiar dhe teknik për vitin 2002

92

2727

92

2737

92

2737

92

2738

Për disa ndryshime në vendimin nr.288,
datë 18.6.1999 të Këshillit të Ministrave
“Për miratimin e dokumentit të politikës
së zhvillimit të telekomunikacioneve në
Republikën e Shqipërisë”

92

2746

Për disa shtesa dhe ndryshime në
vendimin nr.766, datë 8.12.1998 të
Këshillit të Ministrave “Për pagesën
e punonjësve të disa linjave teknologjike
ushtarake të rëndësisë së veçantë”

92

2747

UDHËZIME TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE
1

24.5.2002

2

26.9.2002

3

16.10.2002

28/6

15.10.2002

Për disa shtesa dhe ndryshime në
udhëzimin nr.1, datë 1.1.1996 të
Këshillit të Ministrave “Për prokurimin
publik”
Për një ndryshim në udhëzimin nr. 4,
datë 22.8.1994 të Këshillit të Ministrave
“Për vlerësimin e apartamenteve që
ndërtohen me fonde shtetërore”, ndryshuar
me udhëzimet nr.1, datë 12.1.2001 dhe
nr. 6, datë 19.7.2001 të Këshillit të Ministrave
Për miratimin e kostos mesatare të ndërtimit
të banesave nga Enti Kombëtar i Banesave,
të vlerave në tregun e lirë të banesave dhe
të koeficientit “k”

21

691

58

1645

66

1856

URDHËRESA DHE URDHËRA TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE
Për një ndryshim në statutin tip të Organizatave
Ekstra
të Menaxhimit të Peshkimit
13
20

UDHËZIME TË MINISTRAVE
Udhëzim i MF
nr.1
11.2.2002

Për akcizat në Republikën e Shqipërisë

10

240

Udhëzim i MF
nr.2
11.2.2002

Për tatimin mbi biznesin e vogël

10

245

Udhëzim i MF
nr.3
11.2.2002

Për tatimin mbi të ardhurat

10

255

Shfuqizuar me udhëzimin e MF nr.1,
datë 10.2.2004
Udhëzim MF
nr.4
11.2.2002

Udhëzim i MF
nr.5
11.2.2002

Për tatimin mbi vlerën e shtuar
Shfuqizuar me udhëzimin e MF nr.7,
datë 10.2.2004

10

276

Për procedurat tatimore

10

297

Për organizimin e sistemit të adresave
në qytete

51

1492

Për tarifat e shërbimeve që kryhen për
materialin mbjellës bimor

78

2183

Për krijimin, shumëzimin, përpunimin,
tregtimin, kontrollin, vlerësimin e farave
dhe fidanëve dhe ruajtjen e trajtimin e
materialit gjenetik bimor

78

2186

Për kriteret e zbatimit të vendimit të
Këshillit të Ministrave nr.666, datë
26.10.1998 “Për disa masa lidhur me
procesin e likujdimit të ndërmarrjeve
të vartësisë së ish-Agjencisë qendrore
të ristrukturimit dhe privatizimit të
ndërmarrjeve bujqësore”

92

2748

Udhëzim ndërministror
27.6.2002
Për mënyrën e funksionimit të
Komisionit të vlerësimit të
kërkesave dhe dokumentacionit
të shoqërive që do të ndërtojnë
dhe përdorin instalime bregdetare
për transportimin dhe depozitimin
e naftës, gazit dhe nënprodukteve
të tyre
Udhëzim i MPVD
nr.7
14.8.2002
Udhëzim i MB
nr.106 2.12.2002
Udhëzim i MB
nr.107 2.12.2002

Udhëzim i MBU
dhe i ME
nr.1/1 17.12.2002

Udhëzim i përbashkët
nr.54 18.3.2002
Për funksionimin e shërbimit të Policisë
Gjyqësore në Policinë Tatimore
Udhëzim i MTT
nr.5167 26.12.2002

Mbi organizimin e qarkullimit të sinjalizimit
rrugor

Ekstra
14
8

89

2633

Për transferimin e dokumenteve të gjendjes
civile të shtetasve që kanë ndryshuar venbanim

51

1493

Për miratimin e statutit të Organizatës së
Menaxhimit të Peshkimit (OMP, Sarandë)

63

1781

URDHRA TË MINISTRIVE

Udhër i MPVD
nr.8
14.8.2002
Urdhër i MBU
nr.28/2 26.9.2002
Urdhër i MBU
nr.28/3 26.9.2002

Për miratimin e statutit të Organizatës së

Urdhër i MBU
nr.28/4 8.10.2002

Urdhër i MBU
nr.28/5 8.10. 2002
Urdhër i MTRRT
Nr.114 22.11.2002

Menaxhimit të Peshkimit (OMP, Vlorë)

63

1781

Për miratimin e statutit të Organizatës së
Menaxhimit të Peshkimit (OMP, Fier)

63

1781

Për miratimin e statutit të Organizatës së
Menaxhimit të Peshkimit (OMP, Elbasan )

63

1782

Për miratimin e rregullores “Për procedurat
dhe kriteret e licencimit të veprimtarisë:
agjenci turistike udhëtimi dhe agjenci të
transportit turistik”

77

2135

77

2135

RREGULLORE TË MINISTRIVE
Rregullore e MTRRT
nr.1
22.11.2002 Për procedurat dhe kriteret e licencimit
të veprimtarisë: agjenci turistike udhëtimi
dhe agjenci të transportit turistik

VENDIME TË GJYKATËS KUSHTETUESE
6

8

18

20

24

25

28

35

18.1.2002

23.1.2002

1.2.2002

8.2.2002

13.2.2002

13.2.2002

21.2.2002

7.3.2002

Me objekt interpretimin e neneve 98,
99 e 106 të Kushtetutës

1

7

Me objekt shfuqizimin si antikushtetuese
të vendimeve nr.410, datë 25.4.2001 e nr.3,
datë 8.10.2001 të Kolegjit Civil të
Gjykatës së Lartë

4

91

Me objekt shfuqizimin si antikushtetues
të vendimit nr.607, datë 14.6.2001 të
Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë

4

93

Me objekt shfuqizimin si antikushtetuese
të vendimeve nr.351, datë 5.10.1999
të Gjykatës së Apelit Gjirokastër; nr.1508,
datë 22.12.2000 të Kolegjit Civil të Gjykatës
së Lartë dhe nr.B-3, datë 24.7.2001 të
Kolegjit Seleksionues të Kolegjeve
të Bashkuara të Gjykatës së Lartë

4

97

Me objekt shfuqizimin si të papajtueshëm
me Kushtetutën të vendimit nr.85, datë
29.6.2001 të Kolegjeve të Bashkuara
të Gjykatës së Lartë

5

105

Me objekt shfuqizimin si antikushtetues
të pikës 2 të nenit 34 të ligjit nr.8737,
datë 12.2.2001 “Për organizimin dhe
funksionimin e prokurorisë në
Republikën e Shqipërisë”

5

107

Me objekt interpretimin e neneve
96 e 97 të Kushtetutës të Republikës
së Shqipërisë, si dhe pezullimin e
procedurave të shqyrtimit të programit
politik të Këshillit të Ministrave dhe të
përbërjes së tij

8

109

Me objekt shfuqizimin si antikushtetues
të vendimit nr.916, datë 26.7.2001 të

36

37

38

40

61

62

63

7.3.2002

7.3.2002

11.3.2002

11.3.2002

29.3.2002

29.3.2002

Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë
(Dhoma e Këshillimit)

6

128

Me objekt shfuqizimin si antikushtetuese
të vendimeve nr.140, datë 17.2. 1999 të
Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës;
nr.268, datë 6.5.1999 të Gjykatës së
Apelit Durrës dhe nr.D- 46, datë 5.6.2001
të Kolegjit Seleksionues të Gjykatës së Lartë

6

131

Me objekt interpretimin e vendimeve
nr.10, datë 31.10.1995, nr.7, datë
10.4.1998 dhe nr.57, datë 4.11.1998
të Gjykatës Kushtetuese

6

133

Me objekt shfuqizimin si antikushtetuese
të vendimeve nr.471, datë 24.5.1996
të Gjykatës së Rrethit Sarandë; nr.199,
datë 17.1.1997 të Gjykatës së Apelit Tiranë
dhe nr.34, datë 11.4.2001 të Kolegjeve të
Bashkuara të Gjykatës së Lartë

6

135

Me objekt shfuqizimin si antikushtetues
të ligjit nr.8472, datë 8.4.1999 “Për
rikthimin në shoqëritë huamarrëse
të vlerave financiare të përfituara nga
personat fizikë e juridikë, nëpërmjet
shitjes së pasurive apo transaksioneve
të pronësisë”

6

138

Me objekt shfuqizimin si antikushtetuese
të vendimeve nr.755, datë 13.7.1999 të
Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë dhe
nr.R-17, datë 6.6.2001 të Kolegjit
Seleksionues të Kolegjeve të Bashkuara
të Gjykatës së Lartë

11

345

Me objekt shfuqizimin si antikushtetuese
të vendimeve nr.773, datë 15.3.1999 të
Gjykatës së Rrethit Gjyqësor të Tiranës;
nr.1086, datë 13.11.2000 të Gjykatës së
Apelit të Tiranës dhe nr.942, datë
25.7.2001 të Kolegjit Civil të Gjykatës
së Lartë (Dhomës së Këshillimit)

11

347

11

349

11

350

3.4.2002
Me objekt deklarimin e mbarimit të
mandatit të anëtarit të Gjykatës
Kushtetuese

64

4.4.2002

65

4.4.2002

Me objekt shfuqizimin si antikushtetuese
të vendimeve nr.413, datë 5.5.2000 të
Gjykatës së Apelit të Tiranës; nr.1098,
datë 20.11.2000 të Kolegjit Civil të
Gjykatës së Lartë dhe nr.K-5, datë
5.6.2001 të Kolegjit Seleksionues të
Kolegjeve të Bashkuara të Gjykatës
së Lartë
Me objekt shfuqizimin si antikushtetuese
të vendimeve nr.32, datë 14.7.1999 të
Gjykatës së Apelit të Vlorës; nr.293,
datë 9.3.2000 të Kolegjit Civil të Gjykatës
së Lartë dhe nr.M-44, datë 4.6.2001 të

75

76

91

92

93

103

104

106

109

110

19.4.2002

25.4.2002

13.5.2002

13.5.2002

13.5.2002

23.5.2002

Kolegjit Seleksionues të Kolegjeve të
Bashkuara të Gjykatës së Lartë

11

352

Me objekt interpretimin përfundimtar
të neneve 128, 140, 149 pika 2 të
Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë

13

387

Me objekt shfuqizimin si antikushtetues
të vendimit nr.20, datë 19.3.2002 të
Kuvendit të Republikës së Shqipërisë
dhe të dekretit nr.3276, datë 25.3.2002
të Presidentit të Republikës

13

395

Me objekt shfuqizimin si antikushtetues
të vendimit nr.167, datë 27.2.2001 të
Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë

19

616

Me objekt shfuqizimin si antikushtetues
të vendimit nr.70, datë 28.6.2001 të
Kolegjeve të Bashkuara të Gjykatës
së Lartë

19

618

Me objekt shfuqizimin si antikushtetuese
të vendimeve nr.2, datë 25.10.1999 të
Gjykatës së Apelit Tiranë dhe nr.160,
datë 27.2.2001 të Kolegjit Civil të Gjykatës
së Lartë

19

620

Me objekt shfuqizimin si antikushtetues
të vendimit nr.173, datë 3.5.2002 të
Këshillit të Ministrave “Për lirim dhe
emërim në detyrë”

21

696

21

697

Me objekt shfuqizimin si antikushtetues
të vendimit nr.1009, datë 9.11.1999 të
Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë

21

699

Me objekt shfuqizimin si antikushtetuese
të vendimeve nr.8, datë 20.4.2000 të
Gjykatës së Apelit Tiranë dhe nr.1070,
datë 21.10.2001 të Kolegjit Civil të
Gjykatës së Lartë; pezullimin e aktit
nr.219, datë 25.1.2002 të Zyrës së
Përmbarimit Tiranë për ekzekutimin
e vendimeve të mësipërme

21

701

24.5.2002

Me objekt shfuqizimin si antikushtetues
të vendimit të ndërmjetëm nr.3447 Akti,
datë 12.6.1998 të Gjykatës së Rrethit
Tiranë; të vendimeve nr.1292, datë
17.11.1999 të Gjykatës së Apelit Tiranë;
nr.1208, datë 12.11.2000 të Kolegjit Civil
të Gjykatës së Lartë (Dhoma e Këshillimit)
dhe nr.L-2, datë 22.10.2001 të Kolegjit
Seleksionues të Kolegjeve të Bashkuara
të Gjykatës së Lartë
27.5.2002

28.5.2002

28.5.2002

Me objekt shfuqizimin si antikushtetuese
të vendimeve nr.2794, datë 5.10.1999
të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë;
nr.330, datë 6.4.2000 të Gjykatës së Apelit
Tiranë dhe nr.220, datë 19.3.2001 të

115

117

134

135

6.6.2002

6.6.2002

17.6.2002

17.6.2002

152

5.7.2002

166

24.7.2002

167

26.7.2002

168

26.7.2002

169

26.7.2002

171

30.7.2002

172

31.7.2002

186

23.9.2002

212

29.10.2002

Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë

21

703

Me objekt shfuqizimin si antikushtetutese
të vendimeve nr.1234, datë 15.12.2000
të Gjykatës së Apelit të Tiranës dhe nr.12,
datë 10.1.2002 të Kolegjit Civil të Gjykatës
së Lartë

26

847

Me objekt shfuqizimin si antikushtetues
të vendimit nr.44, datë 23.5.2002 të
Komisionit Qendror të Zgjedhjeve

26

849

Me objekt shfuqizimin si antikushtetuese
të vendimeve nr.1228, datë 14.12.2000
të Gjykatës së Apelit të Tiranës dhe nr.799,
datë 13.7.2001 të Kolegjit Civil të Gjykatës
së Lartë (Dhoma e Këshillimit)

27

869

Me objekt shfuqizimin si antikushtetuese
të neneve 30 e 36 të ligjit nr.8438, datë
28.12.1998 “Për tatimin mbi të ardhurat”,
si dhe neneve 21 dhe 36 të ligjit nr.8560,
datë 22.12.1999 “Për procedurat tatimore
në Republikën e Shqipërisë”

27

872

38

1157

49

1441

49

1443

49

1445

49

1447

49

1449

49

1451

64

1801

Me objekt shfuqizimin si antikushtetues
të vendimit nr.1205, datë 13.11.2001 të
Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë; vendosja
e masës së pezullimit të ekzekutimit të
vendimit nr.238, datë 26.04.2000 të
Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Sarandë
Me objekt shfuqizimin si antikushtetuese
të vendimeve nr.190, datë 6.4.2001 të
Gjykatës së Apelit të Vlorës dhe nr.21,
datë 10.1.2002 të Kolegjit Civil të Gjykatës
së Lartë
Me objekt shfuqizimin si antikushtetues
të vendimit nr.847, datë 25.4.2000 të
Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë
Me objekt shfuqizimin si antikushtetues
të vendimit nr.152, datë 15.2.2002 të
Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë
Me objekt shfuqizimin si antikushtetues
të vendimit nr.93, datë 10.7.2002 të
Komisionit Qendror të Zgjedhjeve
Me objekt shfuqizimin si antikushtetues
të nenit 22 të ligjit nr.8550, datë 18.11.1999
“Statusi i deputetit”
Me objekt shfuqizimin si antikushtetuese
të vendimeve nr.31, datë 20.1.2000 të
Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Lushnjë;
nr.236, datë 21.2.2001 të Kolegjit Civil të
Gjykatës së Lartë dhe nr.Xh-3, datë
17.7.2001 të Kolegjit Seleksionues të
Kolegjeve të Bashkuara të Gjykatës
së Lartë
Me objekt pajtueshmërinë me Kushtetutën
e Republikës së Shqipërisë “Statutit të
Romës” për Gjykatën Ndërkombëtare Penale
Me objekt shfuqizimin si të papajtueshëm

221

4.11.2002

222

4.11.2002

226

6.11.2002

231

22.11.2002

240

16.12.2002

244

30.12.2002

me Kushtetutën të nenit 14 të ligjit nr.8270,
datë 23.12.1997 “Për Kontrollin e Lartë të
Shtetit”, ndryshuar me nenin 7 të ligjit
nr.8599, datë 10.4.2000 “Për disa shtesa
dhe ndryshime në ligjin nr.8270, datë
23.12.1997 “Për Kontrollin e Lartë të Shtetit””
Me objekt shfuqizimin si antikushtetuese
të vendimeve nr.8436, datë 17.10.1996
të Gjykatës së Rrethit Tiranë; nr.991,
datë 15.1.1997 të Gjykatës së Apelit
Tiranë; nr.342, datë 22.1.1998 të Kolegjit
Civil të Gjykatës së Kasacionit dhe nr.X-4,
datë 19.12.2000 të Kolegjit Seleksionues
të Kolegjeve të Bashkuara të Gjykatës
së Lartë
Me objekt shfuqizimin si antikushtetuese
të vendimeve nr.66, datë 12.5.1998 të
Gjykatës së Rrethit Elbasan; nr.72, datë
29.6.1998 të Gjykatës së Apelit Durrës
dhe nr.233, datë 18.11.1998 të Kolegjit
Penal të Gjykatës së Lartë
Me objekt shfuqizimin si antikushtetuese
të vendimeve nr.1030, datë 14.2.1997 të
Gjykatës së Apelit Tiranë; nr.1612, datë
11.12.1997 të Kolegjit Civil të Gjykatës së
Kasacionit dhe nr.H-32, datë 19.12.2000
të Kolegjit Seleksionues të Kolegjeve
të Bashkuara të Gjykatës së Lartë
Me objekt shfuqizimin si antikushtetuese
të vendimeve nr.283, datë 20.3.2001 të
Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë, si dhe
nr.M-10, datë 8.1.2002 të Kolegjit
Seleksionues të Kolegjeve të Bashkuara
të Gjykatës së Lartë
Me objekt shfuqizimin si antikushtetuese
të vendimeve nr.1061, datë 16.9.1999 të
Gjykatës së Apelit Tiranë; nr.471, datë
10.4.2000 të Kolegjit Civil të Gjykatës së
Lartë (Dhoma e Këshillimit), si dhe nr.D-37,
datë 22.6.2001 të Kolegjit Seleksionues
të Kolegjeve të Bashkuara të Gjykatës
së Lartë
Me objekt shfuqizimin si antikushtetuese
të vendimeve nr.476, datë 13.6.1999 të
Gjykatës së Apelit Durrës dhe nr.25,
datë 5.6.2000 të Kolegjit Seleksionues
të Kolegjeve të Bashkuara të Gjykatës
së Lartë

69

1923

69

1929

69

1930

69

1932

76

2122

81

2333

89

2632

20

630

77

2145

93

2753

VENDIME TË GJYKATËS SË LARTË

1

26.3.2002

Akuza: Kontrabandë

2

14.10.2002

3

27.9.2002

Me objekt krimin e vrasjes me dashje,
parashikuar nga neni 76 i Kodit Penal
Me objekt vleftësimin e ndalimit dhe
caktimin e masës së sigurimit personal,
nenet 245 dhe 259 të Kodit të Procedurës
Penale

4

14.10.2002

5

10.10.2002

6

11.10.2002

7

11.10.2002

9

16.1.2002

22

23

24

13.3.2002

1.4.2002

13.3.2002

39

30.5.2002

46

6.6.2002

74

7.10.2002

Me objekt kryerjen e veprës penale të vrasjes
me dashje, në bashkëpunim, parashikuar
nga nenet 76 e 25 të Kodit Penal
Me objekt njohjen e vendimit penal të
Gjykatës së Apelit Selanik (Greqi) nr.651,
datë 21.9.1999, në ngarkim të shtetasit
shqiptar Lutfi Daci
Me objekt rishikimin e vendimit penal të
formës së prerë nr. 85, datë 17.3.2000 të
Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Shkodër
Me objekt mosekzekutimin e vendimit penal
të formës së prerë, duke u përjashtuar nga
vuajtja e mëtejshme e dënimit, për shkak të
parashkrimit dhe shuarjes së tij
Me objekt shfuqizimin e vendimit nr.96,
datë 1.7.1999 të Këshillit Bashkiak, Shkodër

77

2152

77

2158

77

2166

77

2173

20

642

Me objekt pjesëtimin e pasurisë së
palujatshme, në bazë të nenit 207 të
Kodit Civil dhe 370 të Kodit të Procedurës
Civile

20

648

Me objekt konstatimin e pavlefshmërisë
së kontratës së dhurimit nr.2670/954,
datë 5.8.1995, duke urdhëruar zyrën e
regjistrimit të pasurisë së paluajtshme
të bëjë çregjistrimin përkatës

20

652

Me objekt deklarimin e pavlefshëm të
veprimit juridik, kontratë dhurimi

20

664

44

1286

44
93

1289
2764

Me objekt konstatimin e pavlefshmërisë së
vendimit nr.1, datë 3.11.1994 të mbledhjes
së ortakëve të shoqërisë tregtare “Birra Korça”
sh.p.k.
Me objekt anulimin e vendimit nr.229,
datë 8.4.1994 të komisionit të kthimit
dhe kompensimit të pronave pranë
Bashkisë Korçë; detyrim njohje
pronësie
Me objekt shpërblim dëmi

RREGULLORE TË BANKËS SË SHQIPËRISË
71

11.9.2002

Për dhënien e licencës për të ushtruar veprimtari
bankare në Republikën e Shqipërisë

62

1737

AUTORIZIME ZYRTARE TË KOMISIONIT TË MBIKËQYRJES SË SIGURIMEVE
1

20.7.2002

Për të vepruar si shoqëri sigurimi. Leje e
riformuluar për zgjerimin të aktivitetit të
sigurimeve dhe/ose risigurimeve

83

2403

UDHËZIME TË KOMISIONIT QENDROR TË ZGJEDHJEVE
1

12.1.2002

Për emërimin e anëtarëve të komisioneve
të qendrave të votimit kur nuk arrihet kuorumi
i nevojshëm për zgjedhjet për këshillin e
komunës Kolsh të qarkut të Lezhës

1

11

2

4

5

6

7

7.2.2002

18.6.2002

18.6.2002

18.6.2002

18.6.2002

Për hapjen e kutive të votimit dhe administrimin
e dokumentacionit të saj

5

111

Për detyrat e Policisë së Shtetit në fushatën
zgjedhore për zgjedhjet e pjesshme në zonën
zgjedhore nr.19 për deputetë të drejtpërdrejtë
për Kuvendin e Shqipërisë të datës 7.7.2002

28

888

Për prodhimin, shpërndarjen dhe përdorimin
e fletëvotimeve nga KQV-të e zonës zgjedhore
nr.19 për zgjedhjet e pjesshme për deputetë
të drejtpërdrejtë për Kuvendin e Shqipërisë
të datës 7.7.2002

28

889

Për plotësimin dhe shpërndarjen e
tabelave të rezultateve në qendrat e
votimit për zgjedhjet e pjesshme për
deputetë të drejtpërdrejtë në zonën
zgjedhore nr.19 për Kuvendin e
Shqipërisë të datës 7.7.2002

28

889

Për vendosjen e kopjeve origjinale
të tabelave, procesverbaleve dhe vulës
së KQV-ve në kutinë e votimit që
përmban fletëvotimet për deputet në
zonën njëemërore

28

890

VENDIME TË KËSHILLIT KOMBËTAR TË RADIOTELEVIZIONIT
85

86

87

88

89

101

29.3.2002

29.3.2002

29.3.2002

29.3.2002

29.3.2002

23.7.2002

102

23.7.2002

108

29.8.2002

109

29.8.2002

110

29.8.2002

113

30.9.2002

114

30.9.2002

Për dhënie licence për radio vendore private
“Boom Boom”

17

543

Për dhënie licence për televizionin vendor privat
“Adria 2”

17

543

Për dhënie licence për televizionin vendor privat
“News 24”

17

544

Për dhënie licence për televizionin vendor privat
“TV Margit”

17

544

Për dhënie licence për radio FM kombëtare private
“Radio +2”

17

545

Mbi pavlefshmërinë dhe heqjen e licencave për disa
subjekte radio e televizive

49

1453

49

1455

54

1551

54

1551

54

1552

59

1662

59

1663

Për dhënie licence për ritransmetim të programeve
të huaja radio në Shqipëri “Radio Italia”
Për dhënie licence për radio vendore private
“Prespa”
Për dhënie licence për ritransmetim të programeve
të huaja radio në Shqipëri “BBC World Service”
Për dhënie licence për ritransmetim të programeve
të huaja televizive në Shqipëri “TV 5”
Për dhënie licence për radio vendore private
”Alsat 1"
Për dhënie licence për radio vendore private
“Fantasy”

116

30.9.2002

120

31.10.2002

121

31.10.2002

124

31.10.2002

Për dhënie licence për radio vendore private
“Rock”
Për dhënie licence për radio vendore private
“Oxygen”
Për dhënie licence për televizionin kabllor privat
“Kombi”
Për reduktimin e kohës së licencës së disa
subjekteve televizive

59

1663

73

2049

73

2049

73

2050

