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PARATHËNIE

UnëVotoj është një nga projektet më afatgjatë dhe një nga më të rëndësishmit e Lëvizjes MJAFT! i iniciuar gjatë fushatës elektorale për 
zgjedhjet e përgjithshme të vitit 2005 me synim grumbullimin dhe ofrimin e informacionit rreth kandidatëve për deputet për publikun e 
gjerë. Gjithashtu ky projekt perbenë një nga shtyllat kryesore të Lëvizjes Mjaft që është monitorimi i çdo institucioni publik që mbahet 
me paratë e taksapaguesve shqiptar. Që nga ajo kohë UnëVotoj u shndërrua në një “sy të mprehtë” të të gjithë qytetarëve shqiptar, 
duke vëzhguar në mënyrë sistematike gjithë veprimtarinë parlamentare të kandidatëve që dolën fitues nga rezultati i zgjedhjeve të 
2005-ës dhe atyre të 2009-ës.

Motivi kryesor që na shtyu drejtë kësaj nisme ishte ngushtimi i hendekut që ekziston mes politikës dhe qytetarëve, prej të cilit derivon, 
në mënyrë të pashmangshme, një qeverisje jo-pjesëmarrëse deri diku dhe jo-përfaqësuese. Duke besuar që modeli më i mirë i 
demokracisë është ai ku qytetarët

informohen dhe marrin pjesë në politikë-bërje, skuadra UnëVotoj mori përsipër misionin e përcjelljes në mënyrë objektive te qytetarët 
të veprimtarisë së institucionit më të rëndësishëm në një vend demokratik, tempullit të ligjit, Parlamentit. Pas një periudhe kaq të 
gjatë pune monitoruese dhe informuese mund të themi me plote bindje, se çdo qytetar shqiptar, tashmë është më pranë veprimtarisë 
parlamentare të të zgjedhurve të tyre.   

Faqja e internetit www.unevotoj.org, në këto shtatë vite është shndërruar në një bazë të vërtetë të dhënash, ku mund të gjendet 
informacion për të dhënat personale dhe profesionale mbi deputetët, platformat elektorale të partive politike, etikën e deputetëve, 
mënyrën si ata votojnë ligjet, analiza e buxhetit të kuvendit, diskutimet që ngrenë në seancat plenare dhe komisionet parlamentare, 
dëgjesat  me grupet e interesit, respektimin e procedurave ligjore, përshkrimin e punimeve parlamentare e shumë të dhëna të tjera për 
sa i takon veprimtarisë së deputetëve, grupeve parlamentare dhe institucionit të Kuvendit në tërësi. 

E gjithë kjo “pasuri” të dhënash mbi parlamentarizmin shqiptar është rezultat i një pune sistematike dhe profesionale, mund të themi 
tashmë pas 7 vjetësh, për përmbushjen e një qëllimi të vetëm, informimin e drejtë dhe objektiv të publikut. A ia kemi arritur? Vlerësojmë 
që po, treguesi më i mirë për këtë është numri i vizitave unike në faqen tonë të internetit, numër qe e kalon shifrën 1.5 milion.

Për përgatitjen e këtij publikimi Lëvizja MJAFT! falënderon në mënyrë të veçantë Fondacionin Shoqëria e Hapur për Shqipërinë 
(SOROS) për suportin financiar. Gjithashtu një falënderim të veçantë për Inspektoratin e Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive 
dhe Administratën e Kuvendit të Shqipërisë.
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PËRMBLEDHJE E PËRGJITHSHME

Raporti Unë Votoj për periudhën shtator 2011 - shtator 2012 shënon publikim e dytë të Skuadrës së Monitorimit të Kuvendit të 
Shqipërisë, për legjislaturën e re parlamentare (legjislatura e XVIII). Ashtu si në publikimet paraardhëse raporti përqendrohet në një 
sërë kategorish dhe indikatorësh, të cilët e kanë burimin nga monitorimi sistematik i seancave plenare dhe mbledhjeve të komisioneve 
parlamentare, për analizimin dhe vlerësimin e performancës së deputetëve të zgjedhur nga qytetarët në vitin 2009. 

Në brendësi të këtij raporti gjenden të dhëna mbi analizën krahasuese të premtimeve elektorale të partive politike gjatë fushatës 
zgjedhore me nismat ligjore të propozuara, diskutuara dhe miratuara në Kuvendin e Shqipërisë; rastet e dhunimit të Rregullores së 
Kuvendit; praninë dhe votimin e secilit deputet për të gjithë nismat ligjore të miratuara; transparenca e kuvendit; ligjet e miratuara dhe 
qëllimet e tyre; deputetët “antikonformist”, të cilët kanë votuar ndryshe nga pjesa tjetër e grupit parlamentar ku bëjnë pjesë; analiza 
e deklarimit të pasurisë për deputetët e rinj dhe të dhënat mbi shtimin apo pakësimin e pasurisë së deputetëve të mandatuar për të 
disatën herë.  

Një nga problemet e vërejtura gjatë sesionit të pestë dhe gjashtë në punën e Kuvendit të Shqipërisë lidhet me nivelin e ulët të 
qasjes së veprimtarisë parlamentare të partive me premtimet elektorale, për realizimin e të cilave këto parti u votuan nga qytetarët. 
Kështu, Partia Demokratike, me anë të grupit të saj parlamentar ka arritur t’i përmbahet premtimeve dhe angazhimeve të saj 
elektorale në masën 27%. E krahasuar me vitin 2010 ku përqindja ka qenë 9.8%, duhet theksuar se ka një rritje në masën 
17%. Grupi parlamentar i Partisë Demokratike nuk ka ndërmarrë asnjë nismë ligjore për realizimin e një sërë premtimesh në sektorin 
e ekonomisë, ndërmarrjen e politikave dhe specifike për zhvillimin industrial, punësimin dhe përmirësimin e sektorit shëndetësor1. 

Sa i takon aleates më të madhe të Partisë Demokratike, Lëvizja Socialiste për Integrim, ajo ka arritur të përmbushë, përmes 
veprimtarisë parlamentare të deputetëve të saj, vetëm 15 % të premtimeve elektorale. E krahasuar me vitin 2010 ku përqindja 
ka qenë 7.7%, duhet theksuar se ka një rritje në masën 7.3%.

Së fundi, Partia Socialiste ka treguar një performancë të ulët në realizimin e premtimeve elektorale. Nga analiza e platformës zgjedhore 
të Partisë Socialiste, konstatohet se përkojnë me çështjet që janë diskutuar dhe më pas kanë marrë zgjidhje politike përmes 
miratimit të ligjeve vetëm 8% e nismave të miratuara në Kuvendin e Shqipërisë. E krahasuar me vitin 2010 ku përqindja ka 
qenë 1.4%, duhet theksuar se ka një rritje në masën 6.6%2. 

Sa i përket kategorisë së respektimit të procedurave parlamentare vihet re një përmirësim i lehtë në raport me respektimin e 
Rregullores së Kuvendit, si kuadri ligjor rregullator brenda së cilit duhet të funksionoj ky institucion. Megjithatë, edhe gjatë kësaj 
periudhe raportimi sërish janë evidentuar një seri rastesh të cilat konfliktojnë me disa nene të Rregullores. Gjatë dy sesioneve 
parlamentare për periudhën Shtator 2011 – Shtator 2012, rezultojnë të jenë kryer 37 shkelje të Rregullores së Kuvendit, përkatësisht 
neni 57, 34 dhe 62 si dhe 10 raste të ndryshimit të procesverbaleve të komisioneve parlamentare, shkelje e cila nuk referohet 
në asnjë nen të Rregullores së Kuvendit për shkak të natyrës specifike që ka. Nëse i referohemi raportit për vitin 2010 konstatojmë 51 
shkelje të Rregullores së Kuvendit të cilat lidhen përkatësisht me nenet 57 mbi votimin e seancave plenare, neni 34 mbi vlefshmërinë 
e mbledhjeve në komisionet parlamentare si dhe neni 62 etika parlamentare. 

Gjatë dy sesioneve parlamentare janë monitoruar 205 mbledhje të komisioneve parlamentare. Nga monitorimi i tyre, rezulton të jenë 
miratuar në kundërshtim me nenin 34, pika 1 dhe 2 mbi vlefshmërinë e mbledhjeve të komisioneve parlamentare, 19 nisma ligjore 
nga 115 të tilla të miratuara nga Kuvendi i Shqipërisë, rreth 14 % e tyre, nisma këto për të cilat duhet të ishin marrë masa për shpalljen 
e pavlefshmërisë, si dhe duhet të ndërmerreshin masa disiplinore ndaj deputetëve që kanë konsumuar këtë shkelje ligjore. 

1.  Votimet dhe platformat zgjedhore; kapitulli 1,faqe 5
2.  Duhet theksuar se opozita e ka të kufizuar hapsirën për të votuar nisma ligjore për shkak të numrit të pamjaftueshëm të votave në parlament. Por opozita ka hap-
sirën ligjore që i garanton rregullorja e Kuvendit të Shqipërisë për të propozuar nisma të reja ligjore ose amendime për projektligje ekzistuese. 
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Mbledhjet e komisioneve parlamentare, të cilat janë zhvilluar në kundërshtim me nenin në fjalë, duke mos plotësuar kuorumin e 
nevojshëm për miratimin e projektligjeve, janë si më poshtë vijon:

	 16 mbledhje të Komisionit të Veprimtarive Prodhuese Tregtisë dhe Mjedisit, 

	 2 mbledhje të Komisionit për Ekonominë dhe Financën

	 1 mbledhje e Komisionit për Politkën e Jashtme3. 

Gjithsesi, duhet theksuar fakti që ka patur një përmirësim të lehtë të situatës krahasuar me vitin 2010 ku janë evidentuar 22 
raste, përkundrejt 19 rasteve të konstatuara për periudhën shtator 2011 - shtator 2012 të shkeljes se nenit 34 në lidhje me 
respektimin e kuorumit të nevojshëm për vlefshmërinë e marrjes së vendimeve në mbledhjet e komisioneve parlamentare. 
Kështu vihet re një ulje e numrit të shkeljeve për shtatë (7) nga tetë (8) komisione të përhershme që ka Kuvendi i Shqipërisë, 
kështu psh: 

Pozitive paraqitet situata për Komisionin për Cështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut me kryetar z. Ilir Rusmajli, 
Komisioni për Integrimin Europian me kryetar z. Ditmir Bushati dhe Komisionin për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik me 
kryetare znj. Valentina Leskaj. Të tre këto komisione mund të merren si modele pozitive sa i përket respektimit të Rregullores së 
Kuvendit si dhe punës mjaft të mirë që kanë kryer, me diskutime cilësore dhe konsultime të vazhdueshme me grupet e interesit. 
Respektivisht, secili prej komisioneve ka arritur të realizoj seanca dëgjimore me grupet e interesit në masën 20%, 25% dhe 
31% të mbledhjeve dhe çështjeve të trajtuara. 

Sa i përket dëgjesave publike me shoqërinë civile dhe grupet e interesit shihet me prioritet zbatimi i nenit 36 të Rregullores së 
Kuvendit të Shqipërisë. Gjatë monitorimit të punimeve parlamentare për këtë periudhë është vënë re një përmirësim i ndjeshëm 
në praktikën e seancave dëgjimore me përfaqësues nga grupet e interesit, duke shënuar një numër total prej 23 takimesh 
konsultative  mes deputetëve dhe grupeve të interesit para miratimit të nismave ligjore të cilat kanë impakt të drejtpërdrejtë social dhe 
ekonomik te këto grupe. Komisionet të cilat kanë respektuar me rigorozitet këtë nen të Rregullores do ti gjeni në brendësi të raportit. 

Një tjetër kapitull i rëndësishëm është ai i për analizimin e buxhetit të Kuvendit. Nga analiza që i është bërë zërave të buxhetit të 
Kuvendit si dhe totalit të shpenzimeve buxhetore, vërehet se ka patur një rritje progresive nga viti në vit, konkretisht në vitin 2006 
totali i shpenzimeve buxhetore ka qenë 942.000.000 lekë, ndërsa në vitin 2012 ka shkuar në 1,434,000,000 lekë. Në rritjen e totalit të 
shpenzimeve buxhetore të Kuvendit të Shqipërisë duhen konsideruar si “kontributor” edhe projektet për rikonstruksionin e godinave të 
Kuvendit si dhe nisma për ngritjen e Parlamentit të Ri.

Së fundi, problematike paraqitet çështja e respektimit të së drejtës së informimit dhe transparencës së institucionit të Kuvendit. Kuvendi 
i Shqipërisë i është përgjigjur kërkesave zyrtare në 5 raste nga 16 kërkesa të dërguara këtij institucioni. Rastet në të cilat Kuvendi 
ka kthyer përgjigje kanë qenë me objekt “vënien në dispozicion të vendimeve për ndryshmet e Rregullores së Kuvendit”, ndërsa 
për 11 kërkesat e tjera që lidhen me informacione financiare të Kuvendit të Shqipërisë nuk është kthyer asnjë përgjigje. 
Për 6 nga 16 kërkesat e dërguara Kuvendit të Shqipërisë, Lëvizja Mjaft pas ezaurimit të hapave që parashikon Ligji nr. 8503 “Për të 
drejtën e Informimit për Dokumentet zyrtare”, i është drejtuar Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, për të kërkuar zbatimin e ligjit për 
informacionin e kërkuar.

3.  Në bazë të të dhënave të monitorimit figuron që 19 nga 205  mbledhje të jenë zhvilluar në kundërshtim me përcaktimet e Rregullores së Kuvendit për vlefshmërinë e mbledhjeve të 
komisioneve parlamentare të monitoruara nga Skuadra UnëVotoj. 
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METODOLOGJIA E NDJEKUR
Shtyllat kryesore të analizës konsistojnë në:

	 Monitorimin e respektimit të Rregullores së Kuvendit të Shqipërisë;

	 Analizimin e të dhënave të grumbulluara nga veprimtaria e Kuvendit të Shqipërisë;

	 Monitorimin e financave të deputetëve;

	 Ballafaqimin e premtimeve parazgjedhore me nismat e ndërmarra nga Parlamenti;

	 Analizën e buxhetit të Kuvendit të Shqipërisë.

Për realizimin e këtij Raporti, Lëvizja Mjaft bazohet në informacionin e mbledhur nga monitorimi periodik dhe sistematik i veprimtarisë 
parlamentare të ndarë në seanca plenare dhe mbledhje të komisioneve të përhershme parlamentare. 

Monitorimi i performancës së Kuvendit të Shqipërisë bazohet në një numër indikatorësh cilësor dhe sasior siç janë:

	 numri i nismave ligjore të shqyrtuara dhe të miratuara, 
	 përputhja e nismave ligjore të miratuara me programet elektorale të partive parlamentare, 
	 numri i seancave dëgjimore me grupet e interesit në fazën e diskutimeve parlamentare për nisma që impaktojnë këto grupe, 
	 prezenca e deputetëve në punimet parlamentare dhe përfshirja e tyre në diskutime,
	 respektimi i procedurës parlamentare, 
	 ndryshimi i pasurisë së deputetëve, 
	 shpenzimet e institucionit të Kuvendit të Shqipërisë, 
	 transparenca e institucionit ndaj publikut.
	

Monitorimi i tetë komisioneve parlamentare dhe seancave plenare është kryer nga 4 monitoruesit e skuadrës UnëVotoj. Monitorimi 
i mbledhjeve është kryer me praninë fizike të skuadrës unëvotoj, duke mbajtur shënime për diskutimet, si dhe janë kryer foto për 
verifikimin e prezencës së deputetëve. 

Sa i përket analizimit të buxhetit të Kuvendit të Shqipërisë, jemi mbështetur kryesisht në dokumente zyrtare të publikuara në faqen 
zyrtare të Kuvendit, si dhe dokumente të marra nga web-i i Ministrisë së Financave.

Për analizën e premtimeve elektorale jemi bazuar në platformat elektorale të Partive kryesore në Kuvendin e Shqipërisë, Partisë 
Demokratike, Partisë Socialiste dhe Lëvizjes Socialiste për Integrim. Për çdo parti të trajtuar në analizë janë nxjerrë objektivat kryesore të 
platformës elektorale si dhe prioritetet kryesore të çdo objektivi parazgjedhor. Më pas është bërë ballafaqimi i nismave ligjore të miratuara 
në Parlament me prioritetet për çdo fushë të platformës, për të parë nivelin e realizimit të premtimit. Për analizimin e platformave elektorale 
të trajtuara në analizë janë aplikuar formate të ndryshme të analizës, për koalicionin qeverisës PD-LSI dhe format tjetër për Partinë 
Socialiste. Kjo për shkak se koalicioni qeverisës ka një detyrim të drejtpërdrejt në përmbushjen e premtimeve elektorale si koalicioni fitues 
i zgjedhjeve parlamentare të vitit 2009. Sa i përket Partisë Socialiste analiza ka konsistuar në ballafaqimin e nismave ligjore të votuara në 
parlament si dhe nismave për propozimin e projektligjeve të reja apo amendimeve ligjore për ligje ekzistuese.         

Ky projekt është mbështetur në përmirësimin e metodologjisë së monitorimit dhe përvojës së akumuluar prej vitesh, tashmë nga stafi 
i Qendrës Mjaft nisur dhe nga fakti që ky përbën një iniciativë të aplikuar në disa vite rresht.   
Të gjitha të dhënat e përfituara nga monitorimi 1 vjecar i Kuvendit të Shqipërisë administrohen dhe përditësohen në mënyrë periodike 
në faqen zyrtare të internetit www.unëvotoj.org, e cila shërben si një bazë të dhënash publike mbi veprimtarinë e Kuvendit të Shqipërisë 
e aksesueshme lehtësisht nga publiku.
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1. VOTIMET DHE PLATFORMAT ZGJEDHORE 

Kuvendi i Shqipërisë është institucioni ligjvënës në Shqipëri, institucioni i vetëm që teorikisht duhet të mbledhë analiza mbi probleme të 
ndryshme dhe t’i japë një zgjidhje përmes miratimit të një ligji apo një ndryshimi ligjor. Kushtetuta i jep të drejtën e propozimit të ligjeve 
Këshillit të Ministrave, çdo deputeti si dhe 20 mijë zgjedhësve.

Por gjatë periudhës shtator 2011-shtator 2012, në Kuvend janë marrë në shqyrtim vetëm projektligje të propozuara nga Këshilli i 
Ministrave dhe vetëm në një rast është shqyrtuar dhe hedhur poshtë një projektligj i propozuar nga opozita. Sa i përket nismave 
individuale të ndërmarra nga deputetët ka vetëm dy iniciativa, njëra e propozuar nga  z. Vangjel Tavo4, dhe propozimi i deputetit të 
Partisë Socialiste z. Artan Gaci5. Megjithëse iniciativa e zotit Gaci nuk është miratuar ende nga Kuvendi, de facto mjetet lundruese 
kanë qarkulluar lirisht përgjatë gjithë sezonit turistik 2012.   

Deputetët e tjerë nuk kanë propozuar ndonjë ligj apo ndryshim ligjor me vullnetin e tyre, as nga maxhoranca dhe as nga opozita. Kjo 
mungesë e aktivizimit të deputetëve si propozues ligjesh flet për karakterin partiak të politikës shqiptare dhe për mungesë të lirisë së 
mendimit dhe veprimit nga ana e deputetëve, të cilët, sipas Kushtetutës, përfaqësojnë të gjithë popullin shqiptar.

Gjatë periudhës shtator 2011-shtator 2012, në Kuvendin e Shqipërisë janë miratuar rreth 115 ligje6. Ka qenë një periudhë relativisht e 
“qetë” për parlamentarizmin në Shqipëri. Palët politike nuk e kanë ushtruar bojkotin si formë të shprehjes politike. Megjithatë, debati 
është ashpërsuar në shumë raste me veprime jo etike të ofruara nga të dyja palët. Mosmarrëveshjet e shpeshta dhe gjuha e përdorur 
nëpër seancat e diskutimit të lirë mund të krijojnë përshtypjen për një klimë politike thellësisht të përçarë, por sa i përket miratimit 
të ligjeve të propozuara, realiteti del surprizues. Rreth 60 për qind e ligjeve të miratuara në parlament, janë votuar bashkërisht nga 
maxhoranca dhe opozita, ndërsa pjesa tjetër kanë qenë ligje të votuara vetëm nga maxhoranca.

Këtu vijmë edhe te lloji i ligjeve të propozuara. Shumica e tyre kanë të bëjnë me marrëveshje për kredi të buta zhvillimi me shtete 
apo organizata donatore, me ratifikim marrëveshjesh ndërkombëtare apo me ligje të miratuara në kuadër të procesit të përafrimit të 
legjislacionit me Bashkimin Europian. Kjo kategori ligjesh nuk mbart konflikt politik dhe rrjedhimisht ligje të tilla miratohen zakonisht me 
të gjitha votat e pranishme në sallë me abstenime apo kundërshtime të papërfillshme.

Ligjet që kanë nismë nga axhenda për integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Europian janë të bollshme, të detajuara dhe të miratuara 
me shumicë dërrmuese. Por këto ligje nuk pasohen me vendime qeverie apo udhëzime për zbatimin e tyre. Kjo bie në sy duke 
analizuar të dhënat e publikuara në fletoret zyrtare për disa ligje të rëndësishme të miratuara në kuadër të përafrimit të legjislacionit. 
Disa nga ligjet e miratuara për Përafrimin e Legjislacionit nuk janë pasuar nga asnjë akt nënligjor siç mund të jenë vendimet e qeverisë, 
rregulloret apo udhëzimet përkatëse. Kështu, Ligj Nr.10 469, datë 13.10.2011 “Për Mbrojtjen nga Rrezatimet Jojonizuese” nuk është 
pasuar nga asnjë akt nënligjor afro një vit pas miratimit, gjë që flet për karakterin formal të miratimit të ligjeve që rrjedhin nga procesi i 
anëtarësimit në Bashkimin Europian. E njëjta gjë ka ndodhur edhe me Ligjin Nr.10 480, datë 17.11.2011 “Për Sigurinë e Përgjithshme 
të Produkteve Joushqimore”. Ndryshe ka ndodhur me Ligjin Nr.10 463, datë 22.9.2011 “Për Menaxhimin e Integruar të Mbetjeve”, i 
cili, fillimisht u prezantua si nismë për përafrimin e legjislacionit dhe më pas rezultoi si ligj i nisur për llogari të interesave të industrisë 
vendëse të riciklimit. Për këtë ligj janë miratuar shtatë akte nënligjore/licenca importimi brenda një periudhe dhjetëmujore nga data e 
miratimit.

Kundërshtimet më të zakonshme nga ana e opozitës në lidhje me propozimet ligjore të qeverisë, lidhen me politikat ekonomike të 
qeverisë. Opozita ka shprehur shumë herë kundërshti për ligjet që kanë lidhje me buxhetin e shtetit apo privatizimet.

4.  Propozim për ndryshime në ligjin “Për Arsimin e Lartë në Republikën e Shqipërisë” , propozim  i cili u miratua nga Kuvendi i Shqipërisë.
5.  Propozimi për shfuqizimin e ligjit “Për moratoriumin e mjeteve lundruese”
6.  www.unëvotoj.org
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2. PARTIA DEMOKRATIKE

Partia Demokratike e Shqipërisë u themelua në vitin 1991 dhe ka qenë gjatë njëzet e 
dy viteve të fundit forca më e madhe ose forca e dytë më e madhe në vend. Ajo është 
udhëhequr përgjatë të gjithë kohës nga Prof.Dr. Sali Berisha, me përjashtim të periudhës 
1992-1997, kur ky i fundit mbante postin e Presidentit të Republikës dhe rrjedhimisht nuk 
kishte të drejtë ligjore të mbante edhe postin e kryetarit të partisë.  Ajo erdhi në pushtet në 
vitin 2005 pasi fitoi në 56 nga 100 zona elektorale dhe qeverisi në aleancë parazgjedhore 
me Partinë Republikane (11 deputetë) si dhe Partinë Demokrate të Re (4 deputetë). Ajo e 
shtoi maxhorancën me parti më të vogla nga të dyja krahët e politikës. 

Në zgjedhjet e vitit 2009, sistemi elektoral ndryshoi nga sistemi i përzier maxhoritar me 
korrektim proporcional në sistemin proporcional rajonal. Partia Demokratike fitoi 610 mijë 
vota (40.18 për qind) dhe 68 deputetë në të gjithë vendin ndërsa dy deputetë u zgjodhën 
nga aleatët e saj më të vegjël në koalicion parazgjedhor për të arritur kuotën 70 deputetë. 
Në aleancë paszgjedhore PD-së iu shtuan edhe 4 deputetë të partisë Lëvizja Socialiste për 
Integrim për të arritur maxhorancën prej 74 deputetësh. Në përbërjen e tij, Grupi parlamentar 
demokrat ka dhjetë anëtare gra, e përkthyer në përqindje 15%.

Vota në grup

Të gjitha projektligjet e propozuara nga qeveria janë miratuar pothuajse unanimisht nga 
deputetët e Partisë Demokratike me shumë pak raste të shënuara të votës kundër në 
përputhje me vullnetin e grupit. Në një rast, deputeti i zgjedhur nga maxhoranca Gazmend 
Oketa, votoi kundër disa ligjeve të propozuara nga qeveria mbi ndihmat ekonomike që 
përfitojnë shtresat në nevojë. Votimi masivisht dhe pa kundërshti nga deputetët i të tëra 
ligjeve të propozuara tregon karakterin formal të parlamentit si konfirmues i vullnetit të 
qeverisë.

2.I  NISMAT LIGJORE DHE PROGRAMI

Programi qeverisës 2009-2013 mbart një numër të konsiderueshëm premtimesh sasiore 
dhe cilësore, të cilat trajtojnë disa nga shqetësimet kryesore në vend. Premtimet kryesore 
bien mbi një nga kategoritë e renditura në kutinë 1.  

Programi i qeverisë është i gjerë dhe nuk përcakton ndarje të premtimeve sipas prioriteteve. 
Për këtë arsye, premtimet e deklaruara në program konsiderohen njësoj të rëndësishme. 
Ligjet e propozuara nga qeveria gjatë periudhës shtator 2011-shtator 2012 kanë vetëm 
një lidhje të tërthortë me programin e qeverisë për shkak se nuk prekin në mënyrë të 
drejtpërdrejtë premtime specifike, të matshme të parashikuara në program. Buxheti i Shtetit 
është mekanizmi kryesor i realizimit të shumicës së premtimeve të qeverisë dhe të dhënat 
e përfshira në ligjin Nr.10 487, datë 5.12.2011 Për Buxhetin e vitit 2012 do të analizohen 
për të parë përputhshmërinë e programit të të ardhurave dhe shpenzimeve të qeverisë 
me premtimet e saj të karakterit ekonomik ku përfshihet Infrastruktura, Mbrojtja Sociale, 
Qeverisja Efektive, Arsimi, Shëndetësia etj. 

 FORCIMI I DEMOKRACISË DHE 
SHTETIT LIGJOR. ARRITJA E 
STANDARTEVE TË PRAGUT TË 
ANËTARËSIMIT NË BASHKIMIN 
EUROPIAN

 PËRSOSJA E SISTEMIT DHE 
ADMINISTRIMI ZGJEDHOR

 SIGURIA PUBLIKE DHE DREJTËSIA. 
FORCIMI DHE EFIKASITETI I 
SISTEMIT TË RENDIT PUBLIK DHE 
DREJTËSISË

 QEVERISJE EFEKTIVE, 
TRANSPARENTE DHE NË SHËRBIM 
TË QYTETARËVE. VAZHDIMI I 
REFORMIMIT TË ADMINISTRATËS 
QËNDRORE E VENDORE. 
ADMINISTRATE NË DIETË

 SHQIPËRIA DIXHITALE. 
TEKNOLOGJIA E INFORMACIONIT 
NË SHËRBIM TË DEMOKRACISË, 
LIGJIT, DREJTËSISË DHE 
QEVERISJES

 RRITJA E BESUESHMËRISË 
SË QYTETARËVE TEK SHTETI. 
REDUKTIMI I KORRUPSIONIT. 
PARANDALIMI DHE NDËSHKIMI

 ZHVILLIMI I SHPEJTË I 
QËNDRUESHËM DHE I BALANCUAR 
EKONOMIKISHT. NISMA E LIRË DHE 
PUNËSIMI

 ZHVILLIMI NJERËZOR NË 
NIVELET EUROPIANE. ARSIMI, 
SHËNDETËSIA, KULTURA DHE 
SPORTET

 REFORMIMI RRËNJËSOR I 
SISTEMIT SHËNDETËSOR. 
AKSESI, CILËSIA DHE GARANTIMI I 
BURIMEVE FINANCIARE

 KULTURA NË SHËRBIM TË 
MIRËQËNIES, ZHVILLIMIT DHE 
INTEGRIMIT EUROPIAN

 ZGJERIMI DHE FORCIMI I NATYRËS 
SOCIALE TË SHTETIT. PËRKRAHJA, 
SOLIDARITETI DHE DREJTËSIA 
SOCIALE PËR SHANSE TË 
BARABARTA

 SIGURIA KOMBËTARE. SHQIPËRIA 
ANËTARE E NATOS KONTRIBUON 
NË SIGURINË DHE PAQEN 
GLOBALE

 VAZHDIMËSIA NË POLITIKËN E 
JASHTME. SHQIPËRIA FAKTOR 
I RËNDËSISHËM I PAQJES E 
STABILITETI
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2.2 Demokracia dhe shteti ligjor

Sa i përket kapitullit të parë të premtimeve të qeverisë, Forcimi i demokracisë dhe shtetit ligjor, nismat ligjore kanë trajtuar disa prej 
tyre, por jo të gjitha. Në nënkapitulli  për përmirësimin e zgjedhjeve, është premtuar; 

a) ndryshimi i sistemit elektoral për të eliminuar trajtimet e pabarabarta dhe diskriminuese; 

b) eliminimin e politizimit të administrimit zgjedhor; 

c) modernizimin e teknologjisë zgjedhore. 

Ndryshimet në Kodin Zgjedhor të miratuar me konsensusin e opozitës me ligjin nr. 74/2012 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin 
nr. 10.019, datë 29.12.2008 “Kodi zgjedhor i Republikës së Shqipërisë”, i trajtuan këto aspekte të programit të qeverisë në mënyrë të 
pjesshme. 

a) Ndryshimi i sistemit elektoral; nuk u krye.

b) Depolitizimi i administrimit zgjedhor; nuk u krye.

c) Modernizimi i teknologjisë zgjedhore7; u krye. 

2.3 Në lidhje me mbarëvajtjen e punëve në Kuvendin e Shqipërisë, programi i qeverisë parashikon:

a) heqjen e imuniteteve, 

b) shtimin e fondeve për administratën e kuvendit; 

c) shkurtimin e privilegjeve të pamerituara, 

d) rritja  e mundësisë për diskutim dhe monitorim nga opozita; 

e) hapja e procesit parlamentar për publikun.

Ligji për reformën në funksionimin e Kuvendit të Shqipërisë nuk është miratuar ende deri në hartimin e këtij raporti (shtator 2012). 

Sipas ligjit Nr.10 487, datë 5.12.2011, Për Buxhetin e vitit 2012, fondet totale në dispozicion të Kuvendit të Shqipërisë janë përcaktuar 
në masën 1,4 miliardë lekë (rreth 10 milionë euro), nga 1.32 miliardë lekë që qenë në buxhetin e vitit 2011. Duke qenë se premtimi i 
qeverisë është pa kritere sasiore, nuk është e mundur të flitet për plotësim apo për mosplotësim të pikave b dhe c. 

Sa i përket hapjes së procesit parlamentar për publikun e gjerë, rezultati është i pjesshëm. Kuvendi hapi një sallë për gazetarët këtë vit, 
por disa hallka të rëndësishme të procesit si, hedhja e votimeve te projektligjeve online, pasqyrimi i programeve 3 mujore të punës apo 
publikimi i raporteve financiare te detajuara, vijojnë të mos publikohen nga faqja e internetit. Edhe raporti i fundit i OSBE thekson se 
“nevojiten përpjekje të mëtejshme për sigurimin e aksesit qysh në fazat e hershme dhe për të rritur transparencën e gjithë procesit të 
shqyrtimit të projektligjeve”8. Megjithatë, ka një përmirësim të situatës sa i përket publikimit të mbledhjeve të komisioneve parlamentare 
dhe atyre të seancave plenare, ku e krahasuar me vitin 2010-2011 seancat plenare publikoheshin të plota pas 1 muaji. E njëjta situatë 
paraqitet edhe me komisionet parlamentare, procesverbalet e të cilave nuk publikoheshin ose në rastin më të mirë publikoheshin pas 
4 muajsh.  Si përfundim, kjo pjesë e programit në krahasim me realitetin paraqitet kështu. 

a) heqja e imuniteteve e kryer

b) shtimin e fondeve për administratën e kuvendit e pavlerësueshme

c) shkurtimin e privilegjeve të pamerituara, e pavlerësueshme

d) rritja  e mundësisë për diskutim dhe monitorim nga opozita: nuk u krye
7. Ligji i ri i ngarkon Komisionit Qëndror të Zgjedhjeve me përgjegjësinë për testimin dhe përdorimin e teknologjive të reja në hallka të ndryshme të procesit zgjedhor;
8.  Raporti i Kryetarit të Prezencës së OSBE-të në Shqipëri në Këshillin e Përhershëm të OSBE-së, 20 shtator 2012
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e) hapja e procesit parlamentar për publikun: e kryer pjesërisht. 

2.4 Në fushën e mirëfunksionimit të administrimit të rendit publik dhe të sistemit të drejtësisë, Partia Demokratike ka bërë 
disa premtime: 

a) Përmirësimi i teknologjisë së informacionit në gjykata; 

b) rritja e pagave të gjyqtarëve dhe prokurorëve; 

c) forcimi i përmbarimit shtetëror dhe përmbarimi privat; 

c) përmirësimi ligjor për përmbarimin gjyqësor. 

Gjatë kësaj periudhe më shumë gjykata kanë hyrë në skemën e përdorimit të internetit për publikimin e punës së tyre të përditshme, 
gjë që mjafton për ta quajtur të plotësuar pikën a. Pagat e gjyqtarëve dhe prokurorëve nuk kanë pësuar rritje gjatë periudhës në 
shqyrtim dhe as ndonjë nismë ligjore për këtë çështje nuk është ndërmarrë, rrjedhimisht pika b mbetet e paplotësuar. 

Shërbimi përmbarimor privat ka filluar në Shqipëri me ligjin Nr.10 031, datë 11.12.2008, pra para fillimit të mandatit të qeverisë aktuale. 
Gjatë periudhës në shqyrtim, Kuvendi i Shqipërisë ka miratuar ligjin Nr. 36/2012 Për një ndryshim në ligjin nr.10 031, Datë 11.12.2008 
“Për Shërbimin Përmbarimor Gjyqësor Privat”, të ndryshuar, ku përjashton nga detyrimi i provimit për licencim si përmbarues privat, 
qytetarët që kanë punuar më herët te shërbimi përmbarimor shtetëror. Ky ndryshim nuk mjafton për të dalë në konkluzionin se 
shërbimi përmbarimor është forcuar apo se gjatë kësaj periudhe ka patur ndonjë ndryshim thelbësor në mirëfunksionimin e shërbimit 
përmbarimor. Rrjedhimisht pika c mbetet e paplotësuar. Gjatë kësaj periudhe nuk ka patur ndryshime ligjore për lehtësimin e 
procedurave të përmbarimit gjyqësor dhe rrjedhimisht as pika d nuk mund të konsiderohet e plotësuar.  Ndryshimet ligjore në këtë 
drejtim janë kërkuar edhe nga Shoqata Shqiptare e Bankave, por kërkesat e saj kanë qenë të dyfishta, ndryshime ligjore dhe zbatim i 
ligjit përmes dënimit të gjykatësve që shkelin procedurat9.

Në lidhje me këtë kapitull mund të konkludohet:

a) Përmirësimi i teknologjisë së informacionit në gjykata; e plotësuar

b) rritja e pagave të gjyqtarëve dhe prokurorëve;  e paplotësuar

c) forcimi i përmbarimit shtetëror dhe përmbarimi privat;  e paplotësuar

d) përmirësimi ligjor për përmbarimin gjyqësor. e paplotësuar

2.5 Qeverisje efektive, transparente

Në lidhje me cilësinë e qeverisjes, programi i Partisë Demokratike ka vendosur dy objektiva sasior: 

a) reduktimi i administratës shtetërore me 10 për qind;

b) shpenzimet administrative me 25 për qind; 

c) qeveria shprehet e hapur për të bashkëpunuar me opozitën për riorganizimin territorial të vendit dhe zbatimit të Kartës 
Europiane të Vetëqeverisjes Vendore.

Administrata shtetërore ka aktualisht 164,600 të punësuar10, me rënie vetëm 1.6 për qind në krahasim me vitin 2010. Pika a vlerësohet 
e parealizuar. Reduktimi i shpenzimeve administrative me 25 për qind është një premtim i paqartë dhe i pavlerësueshëm. Sa i përket 
pikës c, gjatë kësaj periudhe qeveria nuk ka lëshuar asnjë nismë ligjore dhe asnjë debat publik mbi mundësinë e riorganizimit të 
ndarjes territoriale të Shqipërisë. 

9.  Shih për më shumë: http://www.aab.al/al/bankieri_magazine.php#sitemap.php Aksesuar më 20 shtator 2012
10. Burimi� Instituti i Statistikave. Të dhënat për tremujorin e dytë 2012.Burimi� Instituti i Statistikave. Të dhënat për tremujorin e dytë 2012.
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Përfundimisht:

a) Reduktimi i administratës me 10 për qind: e parealizuar

b) Reduktimi i shpenzimeve administrative me 25 për qind: e pavlerësushme

c) Riorganizimi territorial: e parealizuar

2.6 Shqipëria dixhitale. Teknologjia e informacionit në shërbim të demokracisë, ligjit, drejtësisë dhe qeverisjes.

Ky është një kapitull ku qeveria nuk vendos objektiva sasiorë por mjaftohet me cilësorë të tillë si “përdorimi masiv i teknologjisë së 
informacionit” apo “investime masive në teknologjinë e informacionit”. 

1. Kuvendi i Shqipërisë ka miratuar gjatë kësaj periudhe Ligjin nr.10 467, datë 6.10.2011 Për ratifikimin e “Marrëveshjes 
ndryshuese ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës së Austrisë për 
realizimin e një sistemi kompjuterik për regjistrin themeltar të Gjendjes Civile në Shqipëri”, i cili përmban një kontratë shtesë 
për një program të modernizimit të shërbimit të Gjendjes Civile që ka filluar në vitin 2008. Ky ligj është miratuar me votë 
unanime të deputetëve të pranishëm në sallë.

2. Në drejtim të përdorimit të teknologjisë së informacionit, Kuvendi miratoi Ligjin Nr.10 494, datë 22.12.2011, “Për mbikëqyrjen 
elektronike të personave, të cilëve u kufizohet lëvizja me vendim gjyqësor”. Ligji u miratua me 71 vota dhe opozita votoi 
kundër, duke argumentuar se është një ligj shumë i vështirë për t’u zbatuar në kushtet e Shqipërisë, ndërkohë që qeveria 
nuk ka paraqitur një faturë financiare mbi koston e ndërtimit dhe funksionimit të sistemit. Ligji nuk ka filluar ende të zbatohet, 
efikasiteti i përdorimit të teknologjisë së informacionit për këtë detyrë mbetet për t’u parë.

3. Kuvendi ka miratuar gjatë kësaj periudhe edhe Ligjin Nr. 33/2012 “Për Regjistrimin e Pasurive të Paluajtshme”, ku parashikohet 
përdorimi i teknologjisë së informacionit në sistemin e regjistrimit të pronave dhe lëshimit të dëshmive. Edhe ky ligj u miratua 
me vota të përbashkëta mes maxhorancës dhe opozitës me vetëm dy vota kundër dhe një abstenim.

4. Një ligj tjetër i miratuar gjatë kësaj periudhe është ligji Nr. 72/2012 Për organizimin dhe funksionimin e infrastrukturës kombëtare 
të informacionit gjeohapësinor në Republikën e Shqipërisë, i cili u miratua gjithashtu me shumicë absolute dhe me vetëm dy 
abstenime. 

Me katër ligje të miratuara në drejtim të përdorimit të teknologjisë së informacionit, ky kapitull i programit mund të konsiderohet i 
realizuar

2.7 Rritja e besueshmërisë së qytetarëve tek shteti. Reduktimi i korrupsionit. Parandalimi dhe ndëshkimi.

Kapitulli për luftën kundër korrupsionit i programit të Partisë Demokratike vendos një objektiv sasior dhe shumë objektiva cilësor. Objektivi 
sasior i prezantuar në preambulën e Programit premton që Shqipëria të renditet mes 20 vendeve më pak të korruptuara të botës. 
Programi nuk i referohet asnjë indeksi, por gjuha e përdorur mund të nënkuptojë se po i referohet indeksit të perceptimit të korrupsionit që 
hartohet nga Amnesty International. Për vitin 2011, Shqipëria u rendit në vend të 95 në botë me vlerësim 3.1 në një shkallë nga 1 në 10 
ku 1 është korrupsion i plotë dhe 10 është mungesë absolute e korrupsionit. Në vitin 2010, Shqipëria kishte vendin 87 me vlerësim 3.3, 
pra kemi përkeqësim si në renditje në krahasim me vendet e tjera, ashtu edhe në pikët e fituara në raport me veten. 

Te premtimet josasiore, Partia Demokratike rendit: 

a) parandalimin e korrupsionit;

b) transparencën; 

c) ndëshkimin dhe bashkëpunimin me shoqërinë civile si fusha të veprimit. 
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Nga pikëpamja ligjore, një ndryshim në Kodin Penal përmes ligjit Nr. 23/2012, krijon një vepër të re penale në këtë drejtim kur 
saktëson se korrupsioni pasiv apo aktiv përbën vepër penale edhe kur është kryer në një vend jashtë territorit shqiptar. Në drejtim të 
parandalimit, transparencës dhe bashkëpunimit me shoqërinë civile nuk ka nisma ligjore të reja.

Për këto arsye konkludohet:

a) Parandalimi i korrupsionit: i parealizuar

b) Ndëshkimi i korrupsionit: i parealizuar

c) Transparenca: e parealizuar

d) Bashkëpunimi me Shoqërinë Civile� e parealizuar

2.8 Zhvillimi i shpejtë i qëndrueshëm dhe i balancuar ekonomikisht. Nisma e lirë dhe punësimi

Ky është një kapitull shumë i rëndësishëm i Programit të Qeverisë dhe zë pjesën më të madhe të premtimeve. Premtimet fillojnë 
nga reforma fiskale (taksa të ulëta) te orientimi i investimeve publike te Transporti, Energjia dhe Uji, Reforma Regullatore, nxitja e 
punësimit, stabiliteti makroekonomik, arsimi, shëndetësia, kultura, sporti, përkrahja sociale etj. Reforma fiskale mbart disa premtime 
kryesore: 

a) modifikim i skemës së shlyerjes së TVSH-së për makineri e pajisje; 

b) rimbursim automatik i TVSH-së; c) deklarimi vjetor për individët; 

c) kasat fiskale dhe kontrolli elektronik i xhirove; 

d) vlerësim i unifikuar për mallrat në të gjitha pikat doganore. 

Gjatë kësaj periudhe nuk ka patur modifikim të skemës së shlyerjes së TVSH-së për makineri e pajisje dhe kjo mbetet premtim i 
parealizuar dhe kërkesë e vazhdueshme e biznesit. Rimbursimi automatik i TVSH-së është realizuar më parë. 

1. Te reforma fiskale,  Kuvendi miratoi ligjin Nr. 10/2012, Për disa ndryshime e shtesa në ligjin Nr.9136, Datë 11.9.2003 “Për 
mbledhjen e kontributeve të detyrueshme të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore në Republikën e Shqipërisë”, të 
ndryshuar”, ku detajohen detyrimet e krijuara nga një ligj i mëparshëm. Ky ligj nuk mund të konsiderohet reformë fiskale për 
shkak të natyrës shtjelluese që ka. 

2. Kuvendi miratoi gjatë kësaj periudhe edhe ligjin Nr. 20/2012, “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 8438, datë 
28.12.1998 “Për tatimin mbi të ardhurat”, të ndryshuar”. Ky ligj vendos për herë të parë kriterin e deklarimit personal të të 
ardhurave për të gjithë qytetarët me të ardhura mbi një nivel të caktuar si dhe ofron ulje të tatimit mbi të ardhurat personale të 
paguara për disa shpenzime si shpenzimet për kujdesin shëndetësor të familjeve apo interesat e kredive që mund të merren 
për arsimim. Ai u miratua me 68 vota në Kuvend ndërsa opozita votoi kundër me argumentin se administrata tatimore nuk 
disponon kapacitetet dhe aftësinë e nevojshme për të administruar vetëdeklarimet e të gjithë qytetarëve. Sipas opozitës ky 
është ndryshimi i 65 i ligjit fiskal në këto 6 vite dhe sipas saj, kjo është  dëshmi që ligjet bëhen me nxitim, pa u menduar, pa u 
konsultuar me grupet e interesit, sidomos biznesin ose për qëllime klienteliste. Opozita e kundërshtoi këtë projektligj për tre 
arsye: Së pari, numri i madh i deklarimeve, rreth 1.6 milionë deklarime në vit, do të bëjë që sistemi të jetë konfuz. Kapacitetet 
e ulëta administrative dhe një administrate tatimore joeficiente do të krijojnë një marrëdhënie të tendosur midis administratës 
fiskale dhe tatimpaguesit.  Së treti, është paraqitur një gamë e ulët të shpenzimeve të zbritshme, vetëm 3, dhe ato në nivele 
të ulëta, që praktikisht nuk mund të përfitojë asnjë familje në nevojë. 

Pavarësisht kundërshtimeve të opozitës, ky ligj plotëson një nga angazhimet e qeverisë të shprehur në programin e saj. 

Kasat fiskale dhe kontrolli elektronik i xhirove është realizuar më parë. Sa i përket pikës së katërt, unifikimit të praktikave të vlerësimit 
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doganor për të gjitha pikat kufitare, nuk disponohet informacion i publikuar mbi realizimin e saj apo jo. 

Premtime të tjera në programin e qeverisë lidhur me taksat janë: f) zbatimi i një shkalle më të ulët të TVSH për shërbimet dhe mallrat 
e lidhura me arsimin, g) reduktimi i tatimit mbi dividentin; g) reformimi i taksimit mbi pasuritë për të nxitur përdorimin e tokës si dhe 
shkallëzimin e taksimit për shtëpitë e para dhe të dyta; h) Reformë e thellë mbi taksimin e fitimit mbi kapitalin; i) studimi i mundësisë 
për incentiva fiskale në zonat e varfra. 

Për sa më sipër:

a) modifikim i skemës së shlyerjes së TVSH-së për makineri e pajisje – e parealizuar

b) rimbursim automatik i TVSH-së – e realizuar

c) deklarimi vjetor për individët – e realizuar

d) kasat fiskale dhe kontrolli elektronik i xhirove – e realizuar më parë

e) vlerësim i unifikuar për mallrat në të gjitha pikat doganore – nuk disponohet informacion

f) zbatimi i një shkalle më të ulët të TVSH për shërbimet dhe mallrat e lidhura me arsimin – e realizuar

g) reduktimi i tatimit mbi dividentin – e parealizuar

h) reformimi i taksimit mbi pasuritë për të nxitur përdorimin e tokës si dhe shkallëzimin e taksimit për shtëpitë e para dhe të dyta 
– e parealizuar

i) Reformë e thellë mbi taksimin e fitimit mbi kapitalin – e parealizuar

j) studimi i mundësisë për incentiva fiskale në zonat e varfra -  e parealizuar

2.9 Infrastruktura rrugore
Sa i përket premtimeve të qeverisë në kuadër të infrastrukturës, programi parashikon: 

a) 7 mijë kilometra rrugë për katër vitet e ardhshme;

b) përgjysmimi i distancës kohore me Tiranën nga çdo fshat dhe qytet i vendit;

c) lidhja e komunave me rrugët kombëtare brenda 15-25 minutave; 

d) Dyfishimi i lidhjeve ndërkombëtare tokësore me Kosovën, Greqinë, Maqedoninë dhe Malin e Zi.

1. Gjatë periudhës në shqyrtim, Kuvendi i Shqipërisë ka miratuar me mirëkuptimin e opozitës, ndonëse pa debat, një seri 
marrëveshjesh huamarrjeje për ndërtimin e rrugëve. Ligj Nr. 8/2012, “Për ratifikimin e marrëveshjes së huas ndërmjet 
Republikës së Shqipërisë dhe Bankës Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH) për financimin e projektit të Bypass-
eve të rrugës së Fierit dhe Vlorës” u miratua me 126 vota pro dhe asnjë kundër, përfshin financimin e dy segmenteve rrugore 
22 dhe 29 kilometra, përreth qyteteve të Fierit dhe Vlorës për të shmangur trafikun në qendrat e këtyre qyteteve. Në total 
merren hua 53 milionë euro.

2. Me Ligjin Nr. 9/2012 “Për ratifikimin e marrëveshjes së huas ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë 
dhe Fondit për Zhvillim Abu Dhabi për financimin e projektit të Rrugës Tiranë-Elbasan”, Kuvendi i Shqipërisë autorizoi 
huamarrjen e 183.65 milionë dirhamë të Emirateve, (36.73 milionë euro) me normë interesi vjetor prej 4.5 për qind dhe 
komision administrimi prej 0.5 për qind. Edhe kjo marrëveshje u miratua me të gjitha votat e pranishme në sallë pro dhe do 
të shërbejë për ndërtimin e një segmenti rrugor me gjatësi 31.17 kilometra.

3. Po për të njëjtin projekt u miratua Ligji Nr. 39/2012 “Për ratifikimin e marrëveshjes së huas ndërmjet Republikës së Shqipërisë 
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dhe Fondit të OPEC-ut për zhvillim ndërkombëtar për financimin e projektit të rrugës Tiranë-Elbasan”, me atë të së cilit 
qeveria autorizohet të tërheqë 20.4 milionë dollarë kredi me normë interesi 3.3 për qind dhe tarifë shërbimi 1 për qind për një 
total interesi prej 4.3 për qind.

4. Një ligj tjetër i miratuar është Ligji Nr. 73/2012 “Për ratifikimin e marrëveshjes ndryshuese nr. 2 në marrëveshjen e huas 
ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bankës Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH) për financimin e projektit të 
ndërtimit të rrugës Levan – Vlorë”, me anë të së cilës qeveria merr 7.5 milionë euro kredi shtesë për të mbuluar tejkalimin 
e shpenzimeve të hasur gjatë ndërtimit të rrugës Levan-Vlorë. Kjo marrëveshje e dytë u miratua me vetëm 64 vota ndërsa 
opozita votoi kundër me argumentin se shtimi i financimit po bëhet për arsye korruptive nga ana e qeverisë.

Këto ligje të miratuara nuk mjaftojnë për të realizuar asnjë nga premtimet e qeverisë në programin e saj. Premtimi për ndërtimin e 7 
mijë kilometrave rrugë rezulton jo vetëm i parealizuar, por edhe i papërputhshëm me nevojat apo fuqinë ekonomike të vendit. 

Për këtë arsye:

a) 7 mijë kilometra rrugë për katër vitet e ardhshme; e parealizuar

b) përgjysmimi i distancës kohore me Tiranën nga çdo fshat dhe qytet i vendit; lidhja e komunave me rrugët kombëtare brenda 
15-25 minutave; e parealizuar

c) Dyfishimi i lidhjeve ndërkombëtare tokësore me Kosovën, Greqinë, Maqedoninë dhe Malin e Zi; e parealizuar

Sa i përket infrastrukturës së porteve detare, programi parashikon rritjen e kapaciteteve të porteve ekzistuese të Durrësit, Vlorës, 
Shëngjinit dhe Sarandës si dhe ndërtimin e porteve të reja përmes partneritetit publik-privat. 

Sa i përket transportit ajror, premtohet zhvillimi i transportit të brendshëm për arsye turistike, ndërsa premton modernizim të rrjetit 
hekurudhor. 

Për rritjen e kapaciteteve të porteve, gjatë kësaj periudhe nuk ka patur nisma ligjore. Kuvendi miratoi Ligji Nr.10 483, datë 17.11.2011, 
“Për disa ndryshime në ligjin Nr.9251, Datë 8.7.2004 “Kodi Detar i Republikës së Shqipërisë”, i cili nuk ka lidhje me premtimet në 
program. 

Është miratuar gjithashtu Ligji Nr.10 482, datë 17.11.2011, “Për një ndryshim në ligjin nr. 9317, datë 18.11.2004 “Kodi Hekurudhor 
i Republikës së Shqipërisë” ku gjithashtu kryhet një zgjidhje juridike për një mospërputhshmëri ligjore, pa lidhje me premtimet e 
programit. 

Gjatë kësaj periudhe nuk ka patur nisma ligjore për ndërtim portesh të reja publike apo private.

Transporti ajror vijon të mbetet monopol  ligjor i një operatori dhe krijimi i një aeroporti tjetër apo vënia në punë e aeroportit të Kukësit 
vijon të pengohet nga ky monopol ligjor. Kuvendi nuk ka miratuar asnjë ligj për të zhbërë monopolin e krijuar në vitin 2004 apo qoftë 
edhe për ta dënuar atë. Kuvendi miratoi ligjin Nr.10 484, datë 24.11.2011 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 10 040, datë 
22.12.2008 “Kodi Ajror i Republikës së Shqipërisë”, ku disa ndryshime të rëndësishme janë kryer për kufizimin e ekskluzivitetit të 
monopolit ligjor ekzistues në disa shërbime të kufizuara aeroportuale, por ky ndryshim ligjor qe për pasojë të disa interesave tregtare 
të operatorëve të transportit ajror dhe nuk sjell përfitime për konsumatorët, pra nuk përbën liberalizim të këtij sektori. Ky ligj u miratua 
me konsensusin e opozitës.

Për sa më sipër:

a) Rritja e kapaciteteve të porteve ekzistuese: e parealizuar

b) Ndërtimi i porteve të reja me koncesion/partneritet: e parealizuar
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c) Liberalizimi i transportit ajror: e parealizuar

d) Modernizimi i rrjetit hekurudhor: e parealizuar

2.10 Energjia

Sa i përket energjisë elektrike, programi i qeverisë rendit disa premtime: 

a) integrimi i rrjetit energjetik shqiptar me atë europian; 

b) pavarësia nga kushtet ekstreme hidrike; 

c) rritja e kapacitetit gjenerues elektrik dhe diversifikimi; 

d) dyfishimi i kapaciteteve termike; 

e) investime për energji të erës dhe diellore;

f) hapja për zhvillim e kaskadës së Vjosës dhe lumenjve të tjerë; 

g) vijimi me idenë për burimet radioaktive. 

Gjatë kësaj periudhe janë miratuar disa ligje mbi energjinë, të cilat nuk kanë lidhje ose kanë lidhje shumë të tërthortë me programin 
e qeverisë. 

1. Ligji nr.10 485, datë 26.11.2011, “Për disa ndryshime dhe shtesa në Ligjin nr. 9072, datë 22.5.2003 “Për Sektorin e Energjisë 
Elektrike”, të ndryshuar”, një ligj që është prezantuar si nismë në kuadër të përafrimit të legjislacionit me Bashkimin Europian. 
Ligji eliminon detyrimin ligjor të KESH sh.a për të furnizuar me energji konsumatorët industrialë, duke krijuar kështu një treg të 
pambikëqyrur të tregtimit me shumicë të energjisë elektrike. Ai u miratua vetëm me votat e maxhorancës, ku deputetët e PD 
dhe ato të LSI votuan në union pro, ndërsa deputetët e opozitës votuan kundër duke deklaruar se kjo nismë ligjore synonte 
krijimin e përfitimeve tregtare për disa biznesmenë pranë qeverisë, si nga krahu i furnizuesit me energji elektrike të kualifikuar 
ashtu edhe të konsumatorit të kualifikuar. 

2. Ligji tjetër i miratuar gjatë kësaj periudhe Nr.10 486, datë 26.11.2011 “Për një ndryshim në ligjin nr. 8662, datë 18.9.2000 “Për 
trajtimin si titull ekzekutiv të faturës së konsumit të energjisë elektrike”, të ndryshuar”, sanksionon klasifikimin si titull ekzekutiv 
jo vetëm të faturave të konsumatorëve fundorë të energjisë elektrike, por edhe të faturave të shitblerjes mes kompanive 
të ndryshme në treg. Ky ligj u miratua me shpresë për të zgjidhur situatën e borxheve të ndërsjellta të akumuluara mes 
kompanive në tregun e energjisë dhe mori votat e të gjithë deputetëve në sallë.

3. Kuvendi ka miratuar gjithashtu Ligjin Nr. 68/2012 Për informacionin e konsumit të energjisë dhe burimeve të tjera të produkteve 
me ndikim në energji”, një ligj i procesit të përafrimit të legjislacionit me Bashkimin Europian ku detajohet detyrimi i tregtarëve 
të pajisjeve që konsumojnë energji të japin të dhëna të kuptueshme për konsumatorin mbi eficencën e konsumit të energjisë 
nga këto pajisje. Opozita votoi kundër duke argumentuar se disponon informacion se nismëtari i vërtetë i këtij ligji është një 
kompani private që synon të eliminojë nga tregu i elektroshtëpiakeve konkurrentët e vet. 

Integrimi i rrjetit shqiptar me atë europian mbetet i kufizuar, me një linjë ekzistuese nga koha e komunizmit dhe një linjë të re me Malin 
e Zi që filloi së ndërtuari një dekadë më parë. Linja e re me Kosovën mbetet aktualisht e bllokuar pasi qeveria refuzon të respektojë 
kontratën e huamarrjes që ka me financuesin, Bankën Gjermane për Rindërtim dhe Zhvillim KfW. Linja me Maqedoninë mbetet në 
fazë fillestare. Reduktimi i varësisë nga kushtet ekstreme hidrike nuk është realizuar dhe Kuvendi i Shqipërisë nuk ka miratuar asnjë 
ligj që të ketë lidhje me energjinë e ndryshme nga uji. Rritja e kapacitetit gjenerues mund të thuhet se është realizuar, për shkak se 
qeveria nuk ka vendosur kritere sasiore në premtimin e saj. Në shtator 2012 hyri në punë një aset i ri prodhues, Hidrocentrali i Ashtës, 
i cili pritet të shtojë kapacitetin prodhues të vendit me 3-5 për qind ose 240 milionë kwh në vit duke filluar nga viti 2013. Diversifikimi i 
burimeve energjetike nuk ka ndodhur dhe nuk ka patur nisma për të realizuar diçka të tillë. 
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Dyfishimi i kapaciteteve termike nuk ka ndodhur, përkundrazi, aktualisht Shqipëria nuk ka asnjë termocentral në punë. Investimet në 
energjinë e erës dhe të diellit nuk kanë ndodhur dhe disa kontrata të nënshkruar më parë për energjinë e erës mbeten të parealizuara 
dhe me afate për nisjen e punimeve të shtyra nga qeveria ose të harruara për t’u zbatuar. Hapja dhe zhvillimi i kaskadës së Vjosës 
për prodhimin e energjisë elektrike mbetet e parealizuar me vetëm një hidrocentral në ndërtim, pavarësisht se koncesioni i parë është 
dhënë në vitin e largët 1997, ndërsa hidrocentralet e tjera të projektuara mbeten thjeshtë të projektuara në kohën e komunizmit pa 
asnjë ndryshim të ri. Qeveria hoqi dorë publikisht gjatë kësaj periudhe nga ideja për zhvillimin e burimeve radioaktive të prodhimit të 
energjisë elektrike, ide që e pati fillimisht në vitin 2007 dhe për të cilën ka miratuar disa marrëveshje ndërkombëtare gjatë viteve të 
shkuara.

Sa më sipër, premtimet e qeverisë në fushën e energjisë rezultojnë në shumicë të parealizuara dhe të pambështetura me 
marrëveshje ligjore: 

a) integrimi i rrjetit energjetik shqiptar me atë europian; i parealizuar

b) pavarësia nga kushtet ekstreme hidrike; e parealizuar

c) rritja e kapacitetit gjenerues elektrik dhe diversifikimi; e realizuar pjesshëm

d) dyfishimi i kapaciteteve termike; e parealizuar

e) investime për energji të erës dhe diellore; e parealizuar

f) hapja për zhvillim e kaskadës së Vjosës dhe lumenjve të tjerë; e parealizuar

g) vijimi me idenë për burimet radioaktive; e parealizuar

Sa i përket furnizimit me ujë, qeveria premton furnizim të rregullt 24 orë si dhe ndërtim të sistemeve të trajtimit të ujërave të zeza me 
prioritet qytetet e mëdha dhe zonat turistike bregdetare. Premtohet ndërtim ujësjellësash të mëdhenj për zonat turistike të Kepit të 
Rodonit, Durrësit, Kavaja, Divjaka ndërsa për Tiranën premtohet marrja e masave për furnizim me ujë 24 orë pa vendosur afate. 

Për zonën bregdetare premtohet brenda vitit 2011 përfundimi i impianteve të ujërave të zeza dhe landfilleve për mbetjet e ngurta. 
Realizimi i këtyre premtimeve synohej të arrihej përmes alokimit të fondeve të konsiderueshme publike, rritjen e eficencës së disiplinës 
menaxheriale të ndërmarrjeve të ujësjellësve dhe kanalizimeve si dhe investime private në këtë fushë, 

1. Gjatë kësaj periudhe, kuvendi i Shqipërisë ka miratuar Ligjin Nr.10 471, datë 20.10.2011 Për ratifikimin e “Marrëveshjes 
së kredisë për eksport ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë, që vepron në emër të Republikës së 
Shqipërisë, i përfaqësuar nga Ministria e Financave, dhe Unicredit Bank Austria Ag për financimin e projektit “Furnizimi 
me ujë i Bilishtit-Kontratë me çelësa në dorë”” i miratuar nga maxhoranca dhe opozita me interes 0 për qind dhe që 
konvertohet në kredi me interes euribor plus 2 për qind në rast se nuk shlyhet në kohë. 

2. Ligji Nr. 46/2012, Për ratifikimin e Marrëveshjes së huas a ndërmjet Republikës së Shqipërisë, përfaqësuar nga Ministria 
e Financave, dhe KfW Frankfurt am main për financimin e programit “Infrastruktura bashkiake II, furnizimi me ujë dhe 
kanalizimet për qytetet Berat, Fier, Kamzë, Kuçovë, Lushnjë dhe Sarandë”, i jep Shqipërisë 12 milionë euro për ndërtimin 
e ujësjellësave të sipërcituar. 

3. Është miratuar gjithashtu edhe Ligji Nr. 47/2012 “Për ratifikimin e Marrëveshjes së huas b ndërmjet Republikës së 
Shqipërisë, përfaqësuar nga Ministria e Financave, dhe KfW Frankfurt am main për financimin e Programit “Infrastruktura 
bashkiake II, furnizimi me ujë dhe kanalizimet për qytetet Berat, Fier, Kamzë, Kuçovë, Lushnjë dhe Sarandë”, me anë të 
së cilit merren 2 milionë euro kredi me interes fiks 2 për qind në vit. 

Këto ligje të rëndësishme për realizimin e premtimeve nuk përmbushin në tërësi premtimin për furnizim të rregullt 24 orë me ujë. 
Megjithatë, programi i qeverisë mund të konsiderohet i realizuar pjesshëm. 
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2.11 Vazhdimi i Reformave Rregullatore për një sistem të lehtësuar të regjistrimit, liçencimit dhe inspektimit të bizneseve

Programi i qeverisë nuk mbart premtime specifike mbi reformën regullatore duke e konsideruar atë pothuajse të përfunduar gjatë 
mandatit të parë. Premtimi i vetëm është krijimi i gjykatës administrative, e cila mori drejtim me miratimin e ligjit Nr. 49/2012, “Për 
organizimin dhe funksionimin e Gjykatave Administrative dhe gjykimin e mosmarrëveshjeve administrative”. Ky ligj u miratua me votat 
e maxhorancës dhe të opozitës. 

Për këtë arsye, ky kapitull i programit të qeverisë konsiderohet i realizuar.

Te pjesa për bujqësinë, qeveria ka premtuar:

a) investime në infrastrukturën bujqësore; 

b) subvencione për fermerët; 

c) mbjellja e 20 milionë ullinjve; 

d) dyfishim fondesh për bujqësinë brenda katër viteve. 

Ligjet e miratuara në kuvend në lidhje me bujqësinë janë: 

1. Ligj Nr. 14/2012 “Për një ndryshim dhe shtesa në ligjin nr. 9693, datë 19.3.2007 “Për fondin kullosor”, të ndryshuar”, ku lejohet 
konvertimi i kullotave në toka bujqësore, kryesisht për drufrutorë. Partia Socialiste votoi kundër këtij ligji me argumentimin se 
është një nismë tjetër ligjore e hartuar për qëllime klienteliste. 

2. Ligij Nr. 15/2012, “Për një ndryshim dhe shtesa në ligjin nr. 9385, datë 4.5.2005 “Për pyjet dhe shërbimin pyjor”, të ndryshuar”, 
lejon ndryshimin e destinacionit të tokës së mbuluar nga pyjet për qëllime ndërtimi për sipërfaqet deri në 1 ha me leje të 
ministrit,  deri në 100 ha me leje të Këshillit të Ministrave dhe për sipërfaqe më të mëdha, me ligj të veçantë. Opozita votoi 
kundër këtij ligji me të njëjtat argumente si për atë paraardhësin. Disa kompani industriale u lejuan pas kësaj me vendim 
qeverie të ndryshojë destinacionin e sipërfaqeve pyjore në toka për shfrytëzim mineraresh.

3. Ligji Nr. 16/2012 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 8752, datë 26.3.2001 “Për krijimin dhe funksionimin e strukturave 
për administrimin dhe mbrojtjen e tokës”, të ndryshuar”, krijon mundësi për ndryshimin e destinacionit të përdorimit të tokës 
nga një qëllim te një tjetër përmes krijimit të komisioneve pranë komunave dhe është i lidhur me ligjet e mësipërme. Opozita 
votoi kundër këtij projektligji dhe kërkoi një moratorium për mbrojtjen e tokës dhe pyjeve. 

4. Ligji Nr. 38/2012 “Për shoqëritë e bashkëpunimit bujqësor” është një tjetër i krijuar në kuadër të përafrimit të legjislacionit 
me bashkimin Europian dhe vendos kriteret për krijimin dhe funksionimin e bashkimit vullnetar të fermerëve në kooperativa 
bujqësore. 

5. Ligji Nr. 56/2012 “Për një shtesë në ligjin nr. 8053, datë 21.12.1995 “Për kalimin në pronësi pa shpërblim të tokës bujqësore”, 
të ndryshuar”, ka më shumë lidhje me procesin e legalizimit të ndërtimeve pa leje se sa me sektorin e bujqësisë.  Opozita 
votoi kundër duke deklaruar se me anë të këtyre nismave, qeveria synon të pastrojë një pjesë të territorit të bregdetit, e për 
t’ia dhënë më pas një grushti njerëzisht lidhur me qeverinë. Deputeti Erjon Braçe deklaroi se ndryshimet që po kryen qeveria 
në këto tre projektligje preken 8 mijë familje dhe 11 mijë hektarë tokë. Sipas tij thelbi i ndryshimeve është në dëm të këtyre 
familjeve. Në lidhje me projektligjet, deputeti Shalsi akuzoi qeverinë për mosdhënie informacioni se sa është sipërfaqja e 
tokës e cila preket dhe sa është numri i individëve, në mënyrë që shqyrtimi i tyre të jetë sa më i saktë. Gjithashtu projektligji 
krijon hapësira e standarde të dyfishta, pasi lejon hapësira për dhënie të titujve të pronës. Sipas tij sjellja e këtij projektligji 
bëhet vetëm për fushatë elektorale.
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6. Ligji Nr. 57/2012 “Për përfundimin e procesit të kalimit në pronësi përfituesve të tokës bujqësore të ish-ndërmarrjeve bujqësore”, 
është gjithashtu një ndryshim ligjor i paqartë dhe i pashpjeguar për të cilin opozita deklaron se synon të krijojë infrastrukturën 
ligjore për të transferuar te palët e treta sipërfaqe të ndryshme toke në zonën bregdetare. 

7. Ligji Nr. 58/2012 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 9948, datë 7.7.2008 “Për shqyrtimin e vlefshmërisë ligjore të krijimit 
të titujve të pronësisë mbi tokën bujqësore”, të ndryshuar”, është gjithashtu një ligj i paqartë, që merret me tokën bujqësore dhe 
që nuk ka lidhje të drejtpërdrejtë me programin e qeverisë për bujqësinë.

8. Ligji Nr. 64/2012, “Për Peshkimin”  është një ligj kuadër i miratuar për përafrimin e legjislacionit me Bashkimin Europian. Ligji 
ngarkon qeverinë për hartimin dhe miratimin e disa dhjetërave akteve nënligjore. Tri muaj pas hyrjes në fuqi të këtij ligji, nuk ka 
asnjë vendim të marrë për zbatimin e tij, gjë që shton argumentimin e karakterit formal të ligjeve të miratuara për përafrimin e 
legjislacionit. 

Të gjitha ligjet e miratuara mbi sektorin e bujqësisë nuk kanë lidhje të drejtpërdrejtë me programin e qeverisë. Sa i përket pikës d të 
premtimeve, buxheti i vitit 2012 nuk mbart asgjë të re në këtë drejtim dhe fondet nën administrimin e Ministrisë së Bujqësisë, Ushqimit dhe 
Mbrojtjes së Konsumatorit nuk kanë pësuar asnjë rritje domethënëse. 

Për këto arsye: 

a) investime në infrastrukturën bujqësore; e parealizuar

b) subvencione për fermerët; e realizuar më herët

c) mbjellja e 20 milionë ullinjve; e parealizuar

d) dyfishim fondesh për bujqësinë brenda katër viteve; e parealizuar

2.12 Politikat dhe mbështetja specifike për zhvillimin industrial. Eksportet dhe investimet e huaja

Në këtë pjesë, programi i qeverisë jep disa premtime konkrete: 

a) ndërtimi i pesë parqeve industriale; 

b) lehtësira fiskale për parqet industriale; 

c) subvencione për investimet në teknologji inovative; 

d) krijimi i rrjeteve konsultative.

Për këto premtime nuk ka patur asnjë nismë ligjore apo nënligjore, por një program i vogël për subvencionimin e investimeve inovative 
është ndërmarrë nga Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës. 

Për këto arsye:

a) ndërtimi i pesë parqeve industriale; e parealizur

b) lehtësira fiskale për parqet industriale; e parealizur

c) subvencione për investimet në teknologji inovative; e realizuar

d) krijimi i rrjeteve konsultative; e parealizur

2.13 Roli i shtetit në sigurimin e natyrës së qëndrueshme dhe të balancuar të rritjes ekonomike

Te kjo fushë qeveria ka kryer disa premtime: 
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a) adaptimi i standardeve mjedisore, krijimi i instrumenteve monitoruese, inspektuese e ndëshkuese; 

b) instrumente fiskale për nxitjen e respektimit te standardeve dhe te investimeve për arritjen e standardeve; 

c) instrumente te konservimit dhe/ose zhvillimit të zonave mjedisore; 

d) rehabilitimi i zonave të ndotura përmes partneritetit publik/privat; 

e) sensibilizimi mjedisor. 

Gjatë kësaj periudhe janë miratuar disa ligje që lidhen me këtë pjesë të programit të qeverisë.

1. Ligji Nr.10 464, datë 29.9.2011 “Për miratimin e aktit normativ, me fuqinë e ligjit, nr. 3, datë 7.9.2011, të Këshillit të Ministrave 
“Për heqjen e mjeteve motorike, të rimorkiove, si dhe të pjesëve të tyre të këmbimit, të dala jashtë përdorimit, që ndodhen pranë 
rrugëve kombëtare” urdhëron mbylljen e pikave të servisit/varrezave të automjeteve pranë rrugëve kombëtare. Ky ligj u miratua 
vetëm me votat e maxhorancës. Opozita e kundërshtoi. Një prej arsyeve pse opozita votoi kundër lidhet me paqartësinë e nenit 5 
të aktit normativ, ku nuk ka formulë për shitjen e skrapit. Por në këtë nen parashikohet që me këtë procedurë do të merret Ministria 
e Mbrojtjes. Sipas opozitës, ky akt nuk përfaqëson interesat publik, por ato private të një grupi njerëzish.

2. Ligj Nr.10 463, datë 22.9.2011 “Për menaxhimin e integruar të mbetjeve” u prezantua si përafrim legjislacioni me Bashkimin 
Europian, u kundërshtua nga opozita dhe nga shoqëria civile për shkak të dy neneve që lidheshin me lejimin e importimit të 
plehrave në Shqipëri.

3. Ligj Nr.10 476, datë 3.11.2011 “Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në Protokollin e Konventës së vitit 1979 “Për ndotjen 
ndërkufitare të ajrit në distancë të largët, për të pakësuar acidifikimin, eutrofikimin dhe ozonin në shtresën e poshtme të atmosferës”, 
një marrëveshje ndërkombëtare, e cila nuk është shoqëruar me akte nënligjore për t’u bërë i zbatueshëm në Shqipëri.

Një propozim i fundit ligjor i qeverisë, që nuk është miratuar ende nga Kuvendi, parashikon uljen e taksës së akcizës për ambalazhin 
plastik të realizuar përmes riciklimit të ambalazhit të përdorur dhe të grumbulluar brenda vendit. Adaptimi i ligjit për menaxhimin e mbetjeve 
nuk mund të konsiderohet si adaptim i të gjitha standardeve mjedisore ndërsa sa i përket instrumenteve monitoruese, insektuese e 
ndëshkuese, këto nuk janë realizuar. Në tërësi, pika a është më shumë e parealizuar se sa e realizuar. Sa i përket rehabilitimit, nisma për 
heqjen e makinave të përdorura nga rrugët kombëtare nuk është e mjaftueshme për të eliminuar ndotjen në të gjitha pikat e identifikuara 
si zona të nxehta. 

Një propozim tjetër është Akt Normativ Nr. 2, datë 25.7.2012 “Për krijimin e task-forcës për marrjen e masave të menjëhershme ndaj 
subjekteve që gjenerojnë zhurmë tej normave të lejuara në qendrat urbane dhe zonat turistike e bregdetare”.

Sa më sipër, rezulton se:

a) adaptimi i standardeve mjedisore, krijimi i instrumenteve monitoruese, inspektuese e ndëshkuese; i realizuar pjesërisht

b) instrumente fiskale për nxitjen e respektimit te standardeve dhe te investimeve për arritjen e standardeve; në pritje të miratimit

c) instrumente te konservimit dhe/ose zhvillimit të zonave mjedisore; e parealizuar

d) rehabilitimi i zonave të ndotura përmes partneritetit publik/privat; e realizuar pjesërisht.

e) sensibilizimi mjedisor.  i parealizuar

2.14 Punësimi

Qeveria ka premtuar krijimin e 160 mijë vendeve të reja të punës përmes krijimit të parqeve industriale dhe projekteve të ndryshme 
zhvillimore. Ky premtim nuk është realizuar. Parqet industriale mungojnë dhe projektet zhvillimore nuk kanë qenë të mjaftueshme për 
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të hapur numrin e vendeve të punës të premtuara. Partia Demokratike në programin e saj ka premtuar:  

a) deficit buxhetor në masën 3 për qind të Prodhimit të Brendshëm Bruto në vit; 

b) Stoku i borxhit publik në nivelin 50 për qind të Prodhimit të Brendshëm Bruto; 

c)  investime publike dhe private në masën 30 për qind të PBB-së në vit; 

c) nivel administrativ i papunësisë në masën 11 për qind; 

d) Niveli i shpenzimeve në 30-32 për qind e PBB-së. 

Buxheti i shtetit i miratuar Ligj Nr.10 487, datë 5.12.2011 PËR BUXHETIN E VITIT 2012 është mekanizmi që duhej të qe përdorur 
për realizimin e këtyre premtimeve. Nga ana tjetër, të gjitha këto premtime lidhen me objektivat ekonomike në tërësi dhe rezultojnë jo 
tërësisht të mbështetura me nisma ligjore. Buxheti i Shtetit për vitin 2012 parashikon deficit buxhetor në masën 3 për qind të PBB-së, 
por borxhi publik parashikohet të jetë pak më poshtë se 60 për qind e PBB-së. Niveli i papunësisë administrative është 13 për qind 
ndërsa investimet publike dhe private nuk kanë arritur në masën e synuar nga programi i qeverisë. Niveli i shpenzimeve në raport me 
PBB-në për vitin 2012 është 28.6 për qind. 

Sa më sipër: 

a) deficit buxhetor në masën 3 për qind të PBB� e realizuar

b) Stoku i borxhit publik në nivelin 50 për qind të PBB� e parealizuar

c) investime publike dhe private në masën 30 për qind të PBB-së në vit� e parealizuar

d) nivel administrativ i papunësisë në masën 11 për qind: e parealizuar

e) Niveli i shpenzimeve në 30-32 për qind e PBB-së� e parealizuar

Te objektivat socialë, qeveria ka premtuar: 

a)  rritjen e pensioneve në masën 10 për qind në vit; 
b)  përmirësimi i lidhjes mes kontributeve të të punësuarve te sigurimet shoqërore me përfitimet; 
c)  shërbim i komercializuar për ata që sigurohen në shërbimet e sigurimit shëndetësor privat; 
d)  rritja e të ardhurave të sigurimeve shoqërore me 12-15 për qind në vit për të rritur aftësinë vetëmbajtëse të skemës; 
e)  nxitja e sigurimeve shoqërore private; 
f)  ndihmë ekonomike në masën 2 dollarë në ditë për frymë brenda vitit 2013; 
g)  kushtëzimi i ndihmës ekonomike me punë komunitare; 
h)  shtimi i numrit të njësive të shërbimit të kujdesit ditor për njerëzit me aftësi të kufizuara në të gjitha njësitë e qeverisjes vendore që 
nuk e kanë ende këtë shërbim dhe përmirësimi i kushteve të tyre të jetesës; 
i)  përkrahja e viktimave të krimit; 
j)  shtimin e fondeve të kompensimit financiar të ish-të burgosurve politikë të kohës së komunizmit.

Nga këto, rritja e pensioneve në masën 10 për qind nuk është realizuar komercializimi i pjesshëm i shërbimit spitalor është realizuar, 
rritja e të ardhurave të Institutit të Sigurimeve Shoqërore me 12-15 për qind në vit nuk është realizuar. Të ardhurat nga sigurimi 
shoqëror deri në korrik të këtij viti janë rritur me vetëm 2 për qind. Nxitja e sigurimeve shoqërore private është realizuar më herët, 
ndihma ekonomike në masën mbi 2 dollarë në ditë nuk është realizuar, kushtëzimi i ndihmës ekonomike me punë komunitare nuk 
është realizuar, nuk ka të dhëna për shtrirjen e shërbimit të kujdesit ditor për njerëzit me aftësi të kufizuar në të gjithë territorin e 
vendit ndërsa më herët viktimat e trafikut të qenieve njerëzore janë shtuar në listën e përfituesve të ndihmës ekonomike. Në kuadër 
të mbrojtjes së njerëzve me aftësi të kufizuara, qeveria ka ndërmarrë disa ligje të miratuara në kuvend me kundërshtimin e opozitës� 

1. Ligji Nr. 26/2012 “Për disa ndryshime në ligjin nr. 8098, datë 28.3.1996 “Për statusin e të verbrit” e ul shkallën e garantimit 
të përfitimit të kësaj shtrese në nevojë të çmimeve më të ulëta të energjisë elektrike dhe të faturës së telefonit fiks, duke ia 
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ngarkuar përcaktimin e masës së përfitimit Këshillit të Ministrave dhe jo më ligjit, siç qe më parë. Nga relacioni i dorëzuar në 
Kuvend mbi shkaqet e propozimit të këtij ligji, bëhet e ditur se kostoja financiare e këtyre përfitimeve për buxhetin e shtetit 
është arsyeja kryesore. Qeveria nuk e ka ushtruar të drejtën e fituar për të ndryshuar masën e kompensimit deri më sot, por 
ky ligj, si dhe;

2. Ligji Nr. 27/2012 “Për disa ndryshime në ligjin nr. 8626, datë 22.6.2000 “Për statusin e invalidit paraplegjik dhe tetraplegjik”, të 
ndryshuar, i cili kryen të njëjtën gjë, përbën në fakt shkelje të premtimit për përmirësim të kushteve të jetesës për këtë shtresë 
në nevojë. Gjatë kësaj periudhe nuk janë marrë nisma për përmirësimin e skemave ekzistuese të certifikimit mjekësor të 
statusit të aftësisë së kufizuar. Për këto arsye, pika H konsiderohet jo vetëm një premtim i parealizuar, por një i realizuar në 
drejtim të kundërt. Qeveria nuk bën të ditur se në çfarë mase ka patur ndër mend të rrisë fondet për kompensimin financiar të 
ish të përndjekurve. Gjatë vitit 2012, qeveria ka programuar në buxhetin e shtetit të shpërndajë 1.7 miliardë lekë ose 0.1 për 
qind të PBB-së, nga 2 miliardë lekë ose 0.2 për qind të PBB-së që pati programuar në buxhetin e vitit 2009. Për këtë arsye, 
edhe pika j konsiderohet e parealizuar.

2.15 Arsimi

Premtimet e Partisë Demokratike në fushën e arsimit janë: 

a) Çdo fëmijë që mbaron klasën e nëntë, të ketë kushtet për të ndjekur shkollën e mesme dhe çdo i ri që mbaron shkollën e 
mesme, të ketë të hapur dyert për universitetet; 

b) Rekrutimi i nxënësve nga shkollat e mesme në universitare të kalojë mbi mesataren e vendeve anëtare të BE; 

c) Të rritet edhe me 10 për qind numri i nxënësve që ndjekin shkollat profesionale; 

d) Numri i studentëve të rritet në 150 mijë vetë;  

e) Të trefishohet numri i studentëve nga zonat verilindore dhe juglindore;

f) Rritja e pagave të mësuesve mbi mesataren e 6 vendeve anëtare të BE; 

g) Rritja e shpenzimeve publike dhe private për arsimin në masën 7 për qind të PBB-së;

h) Fond për shkencën në masën 0.6 për qind të PBB-së.

Gjatë kësaj periudhe, kuvendi ka miratuar:

1. Ligjin Nr.10 493, datë 15.12.2011 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.9741, datë 21.5.2007 “Për arsimin e lartë në 
Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar”, ku modifikohen kushtet e përzgjedhjes së funksionarëve të lartë të shërbimit spitalor 
universitar, modifikime që u kryen për të përshtatur ligjin me disa kandidatë të paracaktuar. Ndryshimi në këtë projektligj është 
nisem e deputetit Vangjel Tavo pasi sipas tij janë konstatuar disa mangësi dhe probleme gjatë zbatimit të tij në përzgjedhjen e 
kandidatëve për shefa shërbimi në Qendrën Spitalore Universitare.

Opozita e kundërshtoi këtë nismë sepse ky ligj është amenduar të paktën gjashtë herë brenda dy vjetëve të fundit. Sipas tyre kjo 
tregon qartë se sa serioze është kjo maxhorancë dhe kjo qeveri me një ndër sektorët më problematikë të sistemit arsimor në vend, 
sikurse është arsimi i lartë.  Deputetja Leskaj është shprehur se ndryshimet kryhen sepse qeveria nuk është e interesuar për procesin 
e zgjedhjes se drejtuesve te universiteteve, por për emrat e tyre. Me tej ajo shpjegoi se qeveria ka luajtur jo vetëm me kohën, por dhe 
me mandatet. Njëherë u vendosën dy mandate konsekutive për drejtuesit, madje u krijua dhe rregullorja e re, shpallët dhe zgjedhjet. 
Pasi ishin shpallur zgjedhjet, e ndërpretë procesin zgjedhor në mes, (një rast i paprecedentë) për të amenduar ligjin dhe për të  kaluar 
nga dy mandate në një mandat. Tani po e ndryshoni përsëri. Ky ligj në thelb nuk lidhet me programin e qeverisë. 

2. Ligji Nr. 69/2012 “Për sistemin arsimor parauniversitar në Republikën e Shqipërisë”, është një ligj i miratuar në kuadër të përafrimit 
të legjislacionit. U miratua me votat e përbashkëta të maxhorancës dhe opozitës dhe përshtat sistemin 
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arsimor shqiptar me atë të vendeve anëtare të Bashkimit Europian.

Disa nga premtimet e qeverisë për arsimin nuk janë të vlerësueshme me instrumentin e këtij studimi, pra monitorimin e aktivitetit 
të Kuvendit të Shqipërisë. Për këtë arsye, në analizë po marrim dy premtimet e fundit, të cilat duhej të qenë reflektuar në ligjin për 
buxhetin e shtetit. 

f) Rritja e shpenzimeve publike dhe private për arsimin në masën 7 për qind të PBB-së  - e parealizuar

g) Fond për shkencën në masën 0.6 për qind të PBB-së – e parealizuar

2.16 Shëndetësia

Premtimi kryesore të qeverisë në sektorin e shëndetësisë janë: 

a) Rritja e buxhetit të shëndetësisë me 60 për qind. 

Nga analiza e buxhetit të shtetit, ky premtim rezulton i parealizuar.
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3. LËVIZJA SOCIALISTE PËR INTEGRIM

Partia Lëvizja Socialiste për Integrim përfaqësohet në Parlamentin shqiptar nga grupi 
parlamentar me të njëjtin emër, i cili është i përbërë nga shtatë deputetë, prej të cilëve katër 
deputet të Lëvizjes Socialiste për Integrim dhe tre të tjerë, deputet të Partisë Demokratike, 
kjo si rezultat i kushtëzimit të përcaktuar në nenin 15, pika 2 të Rregullores së Kuvendit të 
Shqipërisë, ku përcaktohet se “për krijimin e një grupi parlamentar kërkohet një minimum 
prej 7 deputetësh…”. Kryetari i grupit parlamentar të Lëvizjes Socialiste për Integrim, është z. 
Lefter Koka , ndërsa z. Vangjel Tavo mban postin e zv/kryetarit të grupit dhe deputeti  z. Ismail 
Hoxha , i cili vjen nga radhët e Partisë Demokratike, është sekretar i këtij grupi parlamentar. 
Ndërkohë deputetët Ilir Meta dhe Nasip Naco janë anëtarë të këtij grupit, të cilët së bashku 
me deputetët e Partisë Demokratike, Rajmond Hoxha dhe Mehmet Xheka përbëjnë formalisht 
këtë grup parlamentar. Sa i perket aspektit të balancës gjinore ky grupim parlamentar nuk ka 
asnjë anëtare grua në përbërjen e tij.

Si pjesë e mazhorancës qeverisëse dhe bazuar në marrëveshjen për bashkëqeverisje në 
koalicion me Partinë Demokratike, Lëvizja Socialiste për Integrim për sesionin e pestë dhe 
të gjashtë të legjislaturës së XVIII-të ka votuar pro 115 nisma ligjore të sjella në Kuvend nga 
Këshilli i Minisitrave. Në ato raste ku kjo parti ka gjykuar se nismat ligjore të propozuara  nuk 
janë përputhur me interesat e kësaj partie dhe elektoratit që ajo përfaqëson, Grupi Parlamentar 
i LSI ka abstenuar duke mos penguar në këtë mënyrë kalimin e nismave të aleatit të saj politik. 
Gjatë punimeve të këtyre dy sesioneve, nga 115 nisma ligjore të miratuara, vetëm një prej tyre 
rezulton të jetë propozuar nga deputeti Vangjel Tavo, anëtar i grupit parlamentar të LSI.

Lëvizja Socialiste për Integrim, ka arritur të përmbush, përmes veprimtarisë parlamentare 
të deputetëve të saj, vetëm 15 % të premtimeve elektorale. E krahasuar me vitin 2010 ku 
përqindja ka qene 7.7%, duhet theksuar se ka një rritje në masën 7.3%.

3.1 Punësimi 

Premtimet elektorale të Partisë Lëvizja Socialiste për Integrim, të cilat u prezantuan gjatë 
fushatës zgjedhore të majit 2009, në fushën e punësimit përfshinë shtatë çështje kryesore: 

a) Politika ekonomike fiskale dhe arsimore në funksion të punësimit;

b) Krijimi i mbi 100.000 vende të reja pune; 

c) Garantimi për çdo familje të varfër shqiptare minimalisht një  të punësuar; 

d) Lehtësira tatimore për çdo të punësuar të ri në bizneset ekzistuese;

e) Heqja e pagës së referencës;

f) Përjashtimi nga tatim fitimi për 3 vitet e para i të gjitha bizneseve të reja që punësojnë 
mbi 5 punëtorë; 

g) Ofrimi i punësimit jetik për përfituesit e bonusit jetik.

Gjatë punimeve të sesionit të pestë dhe të gjashtë, grupi parlamentar i LSI nuk ka mundur të 
miratojë asnjë nismë të saj dhe të Këshillit të Ministrave e cila të prek premtimet elektorale 

Në platformën e saj elektorale, 
për zgjedhjet e përgjithshme të 
qershorit 2009, Partia Lëvizja 
Socialiste për Integrim shpallte 
si përparësi të saj çështjet e 
mëposhtme: 

−   PUNËSIMI 

−   POLITIKAT FISKALE 

−   BUJQËSIA DHE USHQIMI 

−   MJEDISI 

−   TURIZMI 

−   INFRASTRUKTURA DHE 

     TELEKOMUNIKACIONI 

−   ARSIM PËR PUNËSIM 

−   SHËNDETËSIA 

−   MBROJTJA SOCIALE,    

     STATUSET 

−   MIRËQEVERISJA

−   LËVIZJA E LIRË DHE  

   SHQIPTARËT NË BOTË

−   KULTURA DHE SPORTI 

−   ENERGJIA, PRONAT DHE 

     LEGALIZIMET
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për problemin e punësimit. Si pasojë niveli i papunësisë11 ngelet ne nivele të larta dhe larg premtimit për “krijimin e 100,000 
vendeve të reja pune”.  

3.2 Politikat fiskale 

Sa i përket politikave fiskale, Partia Lëvizja Socialiste për Integrim  u ka premtuar qytetarëve shqiptarë në fushatën zgjedhore 
angazhimin në: 

a) Uljen në 0 % të tatimit mbi të ardhurat për të gjitha pagat deri në 25 mijë lekë të reja në muaj;

b) Uljen e TVSH-së për ushqimet bazë nga 20% në 10%;

c) Lehtësira për bizneset me material porositës (fasonë) për një periudhe tre vjeçare;

d) Subvencionimin e 50% të sigurimeve shoqërore për punëdhënësit fasonë deri në Dhjetor 2011; 

e) Heqjen e tatimit mbi fitimin deri në Dhjetor 2011 për fasonët. 

Për  këtë fushë janë miratuar në Kuvendin e Shqipërisë dy projektligje për të cilat LSI ka votuar pro.

1. Ligj nr. 20/2012 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 8438, datë 28.12.1998, “Për tatimin mbi të ardhurat”, të ndryshuar”.

2. Ligj nr. 71/2012 “Për një ndryshim në ligjin nr. 8438, datë 28.12.1998 “Për tatimin mbi të ardhurat”, të ndryshuar”.

Gjatë punimeve të Kuvendit të Shqipërisë për sesionin e pestë dhe të gjashtë të legjislaturës së XVIII-të, Parlamenti ka kaluar dy 
herë ndryshime në ligjin bazë “Për tatimin mbi të ardhurat”. Por ndryshimet e propozuara nga Këshilli i Ministrave për këtë ligj kanë 
qenë të natyrës rregulluese. Kështu në lidhje me projektligjin e parë janë vendosur vlerat bazë e të ardhurave vjetore për ata shtetas 
që detyrohen të plotësojnë formularin e deklarimit të të ardhurave. Ndërsa ndryshimet në projektligjin e dytë lidhen me përcaktimin e 
periudhave tatimore për deklarimin mbi tatim fitimin. 

Kjo do të thotë që dy projektligjet e mësipërme edhe pse të miratuara nga të gjitha partitë e mazhorancës, nuk janë në përputhje 
me premtimet elektorale të LSI për politikat fiskale. Gjithashtu nga monitorimi i skuadrës UnëVotoj ka rezultuar që deputetët e 
grupit parlamentar të LSI nuk kanë propozuar asnjë amendim gjatë shqyrtimit të këtyre dy nismave ligjore, në mënyrë që të 
plotësojnë disa nga pikat e premtimeve të tyre elektorale ndaj votuesve për politikat fiskale.

3.3 Bujqësia dhe ushqimi 

Si një fushë mjaft problematike, Lëvizja Socialiste për Integrim gjatë fushatës zgjedhore ka ofruar si zgjidhje të problemeve të bujqësisë� 

a) Dyfishimin e buxhetit për bujqësinë brenda vitit 2010;

b) Rehabilitimin e plotë i infrastrukturës bujqësore;

c) Subvencionimin në masën 25-50% të in-put-eve bujqësore;

d) Subvencionimin e fermerëve për produktin bujqësor dhe blegtoral në masën 20%;

e) Krijimin e fondit të garancisë për dhënien e kredive me interes të ulët për veprimtarinë bujqësore dhe agro-përpunuese nga 
bankat;

f) Mbështetjen e subjekteve që investojnë në grumbullime, tregje dhe agro-përpunim të prodhimeve bujqësore;

g) Dhënien e certifikatës së pronësisë të gjithë fermerëve me tokë të paregjistruar dhe uljen e tarifave të regjistrimit;

h) Mbështetjen për ndërtimin e portit të ri të peshkimit në Durrës dhe subvencionimin e naftës për peshkim;

i) Reformimin e sistemit të kontrollit dhe certifikimit të produkteve ushqimore.
11. Bazuar mbi të dhënat zyrtare nga INSTAT, papunësia ka pësuar një rënie me vetëm 0.3% nga viti 2009 në vitin 2011. 
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Ligjet e miratuara mbi sektorin e bujqësisë prekin në mënyrë të drejtpërdrejtë me dy nga pikat e programit të Lëvizjes Socialiste për 
Integrim. Sa i përket pikës (a) të premtimeve, dyfishimi i buxhetit brenda vitit 2010 nuk ka asnjë ndryshim pozitiv në këtë drejtim dhe 
fondet nën administrimin e Ministrisë së Bujqësisë dhe Ushqimit nuk kanë pësuar asnjë rritje relevante. Më poshtë do gjeni të renditura 
të gjitha ligjet e miratuara në këtë kuadër:  

1. Ligj nr. 38/2012 “Për shoqëritë e bashkëpunimit bujqësor”.

2. Ligj nr. 56/2012 “Për një shtesë në ligjin nr. 8053, datë 21.12.1995, “Për kalimin në pronësi pa shpërblim të tokës bujqësore”, 
të ndryshuar”.

3. Ligj nr. 58/2012 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 9948, datë 7.7.2008 “Për shqyrtimin e vlefshmërisë ligjore të 
krijimit të titujve të pronësisë mbi tokën bujqësore” të ndryshuar”.

4. Ligj nr. 55/2012 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 9235, datë 29.7.2004 “Për kthimin dhe kompensimin e pronës” 
të ndryshuar”.

5. Ligj nr. 14/2012 “Për një ndryshim në ligjin nr. 9693, datë 19.3.2007, “Për fondin kullosor”, të ndryshuar”.

6. Ligj nr. 57/2012 “Për përfundimin e procesit të kalimit në pronësi përfituesve të tokës bujqësore të ish ndërmarrjeve bujqësore”.

Këto ligje të miratuara prekin pikën (f) dhe (g) të premtimeve të LSI për bujqësinë. Më konkretisht, miratimi unanim i ligjit “Për shoqëritë 
e bashkëpunimit bujqësor” ka ofruar një mbështetje të gjerë në aspektin ligjor, për subjektet që operojnë në sektorin e bujqësisë. 
Por mbështetja reale duhet të ofrohet nga ndërhyrja nëpërmjet akteve nën ligjore, miratimi i të cilave e bënë implementimin e ligjit 
me konkret. Pa kaluar në këtë fazë, bëhet mjaft e vështirë arritja e rezultateve të prekshme për sektorin në fjalë. Ndërkohë ligjet në 
vazhdim kanë patur një impakt pozitiv në premtimin e dhënë për certifikimin e pronësisë, por kjo pjesërisht pasi deputetët e LSI nuk 
kanë propozuar amendime për të kërkuar uljen e tarifave të regjistrimit për tokën bujqësore, çështje e cila është një tjetër premtim i 
kësaj force politike.

Mosrealizim:

1. Ligj nr. 64/2012 “Për peshkimin”.

2. Ligj nr. 10.492, datë 15.12.2011 “Për një shtesë në ligjin nr. 9981, datë 8.9.2008 “Për miratimin e niveleve të tarifës doganore” 
të ndryshuar”.

Dy ligjet e mësipërme prekin konkretisht premtimet për “...subvencionimin e naftës për peshkim” si dhe “subvencionimin të inputeve 
bujqësore”. Gjatë shqyrtimit të ligjit “Për peshkimin” në komisionet parlamentare dhe seancën plenare, ka rezultuar nga skuadra 
UnëVotoj se deputetët e LSI nuk kanë paraqitur asnjë amendim për të kërkuar subvencionimin e naftës për peshkim. 
Gjithashtu në ligjin e dytë, ndryshimet e sjella kanë rezultuar në vendosjen e tarifave të reja doganore. Konkretisht përmbajtja 
e shtesës së propozuar në këtë ligj vijon� “Produktet vegjetale”, kapitulli 7  “Zarzavatet e ngrënshme, rrënjët dhe tuberat përkatës”, 
Kodi  tarifor 0703 10 11 100 “Për mbjellje” ka tarifë doganore 2 për qind. Pra me miratimin e këtyre nismave nuk janë plotësuar aspak 
çështjet e premtuara, por kemi edhe nisma të cilat janë në drejtim të kundërt me pikat e platformës elektorale. 

Nga miratimi i buxhetit të qeverisë për vitin 2009 dhe buxhetit të rishikuar për vitin 2010, vihet re se fondi i alokuar për bujqësinë 
ka patur një ulje me 1’485’492’000 lekë të reja. Sipas të dhënave të marra nga Ministria e Financave12, ky sektor është financuar 
për vitin 2009 në vlerën e 6’540’838’000 lekëve të reja, ndërsa një vit më pas fondi buxhetor për bujqësinë ka qenë 5’055’346’000 
lekë të reja. Edhe për vitin 2011, bazuar në buxhetin e rishikuar të këtij viti, fondi i alokuar për shpenzime këtë sektor kap vlerën e 
6,418,299,000 lekë të reja. Kjo vlerë krahasuar me një vit më parë tregon një rritje të fondeve për bujqësinë me 1,362,953,000 lekë, 
por akoma nën vlerën e financimeve që ky sektor ka patur për vitin 2009.

12.  http�//www.minfin.gov.al/minfin/Buxheti_ne_vite_1268_1.php
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3.4 Mjedisi 

Çështjet mjedisore vazhdojnë të mbeten një nga problemet më madhore për të gjitha qeveritë e 20 viteve të fundit, ndaj për të 
përmirësuar gjendjen në këtë fushë LSI ka premtuar�

a) Ngritjen e një sistemi monitorimi dhe uljen e ndotjeve në nivelet e standardeve të BE-së brenda mandatit 4 vjeçar; 

b) Vendosjen e kriterit mjedisor për çdo vendim për zhvillimin ekonomik; 

c) Zëvendësimin e teknologjive të vjetra me të reja me ndihmën e shtetit për çdo aktivitet apo industri që shkakton ndotje; 

d) Përdorimin e të ardhurave nga taksat mjedisore për ripërtëritjen e mjedisit dhe zvogëlimin e efekteve mjedisore ndotëse; 

Për këtë fushë Lëvizja Socialiste për Integrim ka arritur të prek  pjesërisht pikat  (b) dhe (c) kjo falë dhe ngjashmërisë me platformen 
e  Partisë Demokratike në këtë sektor.  Për këtë kategori kanë kaluar tre nisma ligjore përgjatë dy sesioneve parlamentare, për të cilat 
LSI ka dhënë votën pro:

1. Ligji Nr.10 464, datë 29.9.2011 “Për miratimin e Aktit Normativ, me fuqinë e ligjit, nr. 3, datë 7.9.2011, të Këshillit të Ministrave 
“Për heqjen e mjeteve motorike, të rimorkiove, si dhe të pjesëve të tyre të këmbimit, të dala jashtë përdorimit, që ndodhen 
pranë rrugëve kombëtare” urdhëron mbylljen e pikave të servisit/varrezave të automjeteve pranë rrugëve kombëtare. Ky ligj 
u miratua vetëm me votat e maxhorancës. 

2. Ligj Nr.10 463, datë 22.9.2011 “Për Menaxhimin e Integruar të Mbetjeve” u prezantua si përafrim legjislacioni me Bashkimin 
Europian, u kundërshtua nga opozita dhe nga shoqëria civile për shkak të dy neneve që lidheshin me lejimin e importimit të 
plehrave në Shqipëri.

3. Ligj Nr.10 476, datë 3.11.2011 “Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në Protokollin e Konventës së vitit 1979 “Për ndotjen 
ndërkufitare të ajrit në distancë të largët, për të pakësuar acidifikimin, eutrofikimin dhe ozonin në shtresën e poshtme të 
atmosferës”, një marrëveshje ndërkombëtare, e cila nuk është shoqëruar me akte nënligjore për t’u bërë i zbatueshëm në 
Shqipëri.

Sa i përket kësaj kategorie mjaft të rëndësishme për Lëvizjen Socialiste për Integrim, rezulton se nuk është bërë ende mjaftueshëm 
punë për të ndikuar sadopak në uljen e nivelit të ndotjes në nivel kombëtar. Për këtë problematik rezulton të jetë marrë vetëm një 
mase konkrete, ajo e pastrimit të rrugëve nacionale nga mbetjet e makinave të dala jashtë funksionit, nëpërmjet Aktit Normativ, nr.3 
datë 07.09.2011 “Për heqjen e mjeteve motorike, të rimorkiove, si dhe të pjesëve të tyre të këmbimit”. Kjo nismë e qeverisë mund të 
vlerësohet si pozitive sa i përket aspektit estetik të ambientit, por pa sjellë një impakt real në përmirësimin e situatës mjedisore. Po ti 
referohemi të dhënave të botuara nga agjenci ndërkombëtare të fushës, konkretisht Organizata Botërore e Shëndetësisë, Shqipëria 
renditet ndër vendet me nivel më të lartë ndotjeje13. 

Gjithashtu, miratimi i ligjit për menaxhimin e mbetjeve nuk mund të konsiderohet si adaptim i të gjitha standardeve mjedisore ndërsa sa 
i përket instrumenteve monitoruese, nuk rezulton të jenë realizuar. Në tërësi, pika a është më shumë e parealizuar se sa e realizuar. 

3.5 Turizmi 

Duke e cilësuar si një drejtim strategjik të ekonomisë kombëtare dhe burim të ardhurash, Partia Lëvizja Socialiste për Integrim 
angazhohet të ndihmojë këtë sektor duke punuar mbi tetë prioritetet e mëposhtme: 

a) Zhvillimi i turizmit në një shtyllë kryesore të zhvillimit të vendit dhe punësimit;

b) Aprovimi dhe zbatimi i planeve rregulluese dhe urbanistike të zonave turistike;

c) Rikuperimi i zonave turistike nga ndërtimet e pakontrolluara;

13.  http://www.who.int/countryfocus/cooperation_strategy/ccsbrief_alb_en.pdf 
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d) Rindërtimi i infrastrukturës: rrugë, drita, ujë dhe kanalizime;

e) Mbështetja e turizmit familjar me lehtësira fiskale;

f) Promovimi i vlerave turistike specifike të Shqipërisë;

g) Nxitja e investimeve për komplekset turistike;

h) Shfuqizimi i moratoriumit për mjetet e vogla lundruese.

Për këtë kategori  janë miratuar 3 nisma ligjore përgjatë dy sesioneve parlamentare, për të cilat LSI ka dhënë votën pro:

1. Ligj nr. 46/2012 ”Për ratifikimin e marrëveshjes së huasë A, ndërmjet RSH përfaqësuar nga Ministria e financave dhe KFV 
Frankfurt AM MAIN për financimin e programit “Infrastruktura bashkiake II, furnizimi me ujë dhe kanalizimet për qytetet Berat, 
Fier, Kamzë, Kuçovë, Lushnje dhe Sarandë””.

2. Ligj nr. 47/2012 ”Për ratifikimin e marrëveshjes së huasë B, ndërmjet RSH përfaqësuar nga Ministria e financave dhe KFV 
Frankfurt AM MAIN për financimin e programit “Infrastruktura bashkiake II, furnizimi me ujë dhe kanalizimet për qytetet Berat, 
Fier, Kamzë, Kuçovë, Lushnje dhe Sarandë”.

3. Ligj nr. 10.471, date 20.10.2011 “Për ratifikimin e marrëveshjes së kredisë për eksport, ndërmjet Këshillit të Ministrave të 
Republikës së Shqipërisë që vepron në emër të Republikës së Shqipërisë I përfaqësuar nga Ministria e Financave dhe 
Unicredit Bank Austria AG për financimin e projektit “Furnizimi me ujë i Bilishtit - kontratë me çelësa në dorë”.

Gjatë veprimtarisë parlamentare të Kuvendit të Shqipërisë për periudhën shtator 2011-korrik 2012, grupi parlamentar i LSI ka kontribuar 
në miratimin e tre projektligjeve, të cilat qasin pikën (d) të premtimeve për sektorin e turizmit. Ndërkohë sa i përket prioriteteve të tjera 
të listuara për këtë kategori nuk  është ndërmarrë ende asnjë nismë ligjore. Grupi parlamentar i LSI është vënë në provë kur Partia 
Socialiste solli për shqyrtim dhe votim një projektligj për shfuqizimin e moratoriumit të mjeteve lundruese, projektligj i cili nuk u arrit të 
votohej, por u shty dhe tashmë ndodhet akoma në Kuvend. Edhe pse kjo çështje ka qenë një nga premtimet për sektorin e turizmit, 
LSI asnjëherë nuk u shpreh qartë për pozicionin e saj mbi këtë nismë.

3.6 Infrastruktura dhe telekomunikacioni 

Për mandatin qeverisës 2009-2013, Lëvizja Socialiste për Integrim e konsideron zhvillim infrastrukturor të vendit si një ndërmarje të 
rëndësishme që ndihmon rritjen ekonomike dhe ndihmon  në zhvillimin social. Për këtë çështje në  platformën e kësaj partie theksohen 
disa prioritete: 

a) Përfundimi sa më i shpejt i rrugëve:

b) Durrës-Kukës; 

c) Rruga e Arbrit; 

d) Rruga e bregdetit jugor; 

e) Rrugët e brendshme të zonave turistike;

f) Rrugët e brendshëm të zonave me prodhim të lartë bujqësor; 

g) Modernizimi i rrjetit hekurudhor; 

Për këtë kategori  janë miratuar 5 nisma ligjore përgjatë dy sesioneve parlamentare, për të cilat LSI ka dhënë votën pro:

1. Ligj nr. 39/2012 “Për ratifikimin e marrëveshjes dhe Fondit të OPEC-UT për zhvillim ndërkombëtar, për Financimin e projektit 
të rrugës Tiranë- Elbasan”. Kuvendi i Shqipërisë autorizoi huamarrjen e 183.65 milionë dirhamë të Emirateve, (36.73 milionë 
euro) me normë interesi vjetor prej 4.5 për qind dhe komision administrimi prej 0.5 për qind. Edhe kjo marrëveshje u miratua 
me të gjitha votat e pranishme në sallë pro dhe do të shërbejë për ndërtimin e një segmenti rrugor me gjatësi 31.17 kilometra.
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2. Ligj nr. 8/2012 “Për ratifikimin e marrëveshjes së huasë ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bankës Europiane për 
Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH), për financimin e projektit të BYPASS-ve të rrugës së Fierit dhe Vlorës”. Ky projektligj është 
miratuar me unanimitet mes pozitës dhe opozitës. Ai përfshin financimin e dy segmenteve rrugore 22 dhe 29 kilometra, përreth 
qyteteve të Fierit dhe Vlorës për të shmangur trafikun në qendrat e këtyre qyteteve. Në total merren hua 53 milionë euro.

3. Ligj nr. 9/2012 “Për ratifikimin e marrëveshjes së huasë, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Fondit 
për Zhvillim Abu Dhabi, për financimin e projektit të rrugës Tiranë - Elbasan”. me atë të së cilit qeveria autorizohet të tërheqë 
20.4 milionë dollarë kredi me normë interesi 3.3 për qind dhe tarifë shërbimi 1 për qind për një total interesi prej 4.3 për qind.

4. Ligj nr. 73/2012 “Për ratifikimin e marrëveshjes ndryshuese nr. 2 në marrëveshjen e huasë ndërmjet Republikës  së Shqipërisë 
dhe Bankës Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH) për financimin e projektit të ndërtimit të rrugës Levan - Vlorë”. Me 
këtë marrëveshje qeveria merr 7.5 milionë euro kredi shtesë për të mbuluar tejkalimin e shpenzimeve të hasur gjatë ndërtimit të 
rrugës Levan-Vlorë. Kjo marrëveshje e dytë u miratua me vetëm 64 vota ndërsa opozita votoi kundër.

5. Ligj nr. 10.482, datë 17.11.2011 “Për një ndryshim në ligjin nr. 9317, datë 18.11.2004 “Kodi hekurudhor në RSH”.

Gjatë sesionit të pestë dhe të gjashtë, grupi parlamentar i LSI, ka arritur të miratojë pesë nisma për të përmbushur premtimet e tyre në 
kuadrin e zhvillimit të infrastrukturës, nisma të cilat bien mbi prioritetin (d) dhe (g).  Ligjet e mësipërme mbështesin ndërtimin e rrugës 
Tiranë-Elbasan si dhe përfundimin e segmentit Levan Vlorë. Gjithashtu miratimi i një ndryshimi për “Kodin hekurudhor” i hap rrugën 
privatizimit të këtij sektori dhe zhvillimit të tij, duke prekur kështu premtimin e kësaj force politike për “modernizimin e rrjetit hekurudhor”. 

3.7 Arsim për punësim 

Lëvizja Socialiste për Integrim beson se e ardhmja  e shoqërisë mund të jetë më e mirë nëse zhvillojmë një sistem arsimor efektiv. Prioritet 
e saj për këtë kategori vijojnë si më poshtë:

a) Arsimi si instrument themelor për punësimin, luftën kundër varfërisë dhe zhvillimin e vendit;

b) Kthimi i dinjitetit që meritojnë shkollës dhe mësuesve;

c) Infrastrukturë evropiane për sistemin arsimor; 

d) dyfishimi i buxhetit për arsimin; 

e) Miratimi i statusit të Mësuesit dhe Profesori si dhe dyfishimi i pagave të tyre;

f) Fuqizimi i arsimit profesional;

g) Zhdukja e analfabetizmit dhe ulje ne maksimum të braktisjeve të shkollës;

h) Decentralizimi i plotë i shkollës dhe heqja e TVSH-së për arsimin privat.

Për plotësimin e premtimeve elektorale në kuadër të arsimit, Kuvendi ka miratuar dy ligje, atë integral të ri për sistemin arsimor 
parauniversitar si dhe ka propozuar ndryshime infrastrukturore në ligjin për Arsimin e Lartë. 

1. Ligj nr. 69/2012 “Për sistemin arsimor parauniversitar në Republikën e Shqipërisë”. Ky projektligj  është  miratuar në kuadër 
të përafrimit të legjislacionit. U miratua me votat e përbashkëta të maxhorancës dhe opozitës dhe përshtat sistemin arsimor 
shqiptar me atë të vendeve anëtare të Bashkimit Europian.

2. Ligjin Nr.10 493, datë 15.12.2011 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.9741, datë 21.5.2007 “Për arsimin e lartë në 
Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar”, ku modifikohen kushtet e përzgjedhjes së funksionarëve të lartë të shërbimit spitalor 
universitar, modifikime që u kryen për të përshtatur ligjin me disa kandidatë të paracaktuar. Ndryshimi ne kete projektligj është 
nismë e deputetit Vangjel Tavo pasi sipas tij janë konstatuar disa mangësi dhe probleme gjatë zbatimit të tij në përzgjedhjen e 
kandidatëve për shefa shërbimi në Qendrën Spitalore Universitare.

Ligjet e mësipërme prekin pikën (c) të prioriteteve të LSI për këtë fushë.  Nëpërmjet nismës për sistemin parauniversitar,  i jepen disa 
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përparësi në aspektin ligjor edhe shkollave profesionale, duke mundësuar kështu grupin parlamentar të LSI, të plotësojë premtimin e saj 
për fuqizimin e arsimit profesional. Ndërkohë sa i përket premtimit për dyfishim të buxhetit për arsim, nga të dhënat për tre vitet e fundit, 
rezulton që buxheti për arsimin të jetë ulur me 3,995,630,000 lekë (nga 38’606’930’000 lekë i cili ka qenë buxheti për vitin 2009, 
ne 34,611,300,000 lekë buxheti i rishikuar i arsimit për vitin 2011)14. Pra premtimi i kësaj force politike jo vetëm që nuk është realizuar, 
por tendenca e fondeve të alokuara për arsimin është negative nga viti në vit.

Disa nga premtimet e LSI për arsimin nuk janë të vlerësueshme me instrumentin e këtij studimi, për shkak se formulimi i tyre është i 
përgjithshëm dhe jo konkret. 

3.8 Shëndetësia 

Duke qenë mjaft problematik sektori i shëndetësisë vijon të mbetet prioritet për Partinë Lëvizjen Socialiste për Integrim, e cila gjatë 
fushatës zgjedhore ka cilësuar si problemet më akute të këtij sektori: 

a) Ndryshimi i gjendjes katastrofike të spitaleve; 

b) Sigurimi i shërbimeve cilësore në spitalet publike të rretheve;

c) Sigurim i shërbimeve shëndetësore edhe në fshatrat më të largët;

d) Garantimi i barnave të sigurta dhe të shumëllojshme;

e) Sigurimi i kontrollit sanitar dhe epidemiologjik;

f) Dyfishimi i buxhetit të shtetit për këtë sektor.

Për realizimin e këtyre premtimeve Lëvizja Socialiste për Integrim nuk ka miratuar asnjë nismë ligjore gjatë periudhës shtator 2011-shtator 
2012. Duke u bazuar në faktin që kjo forcë politike administron dhe drejton Ministrinë e Shëndetësisë për mëse tre vite, tregon neglizhencën 
e saj për të arritur dhe përmbushur premtimet elektorale në fushën e shëndetësisë, duke hartuar dhe propozuar nismat e duhura ligjore. 

Bazuar në raportet e buxhetit të ndryshuar për vitin 2011 shuma e alokuar për Ministrinë e Shëndetësisë kap shifrën prej 28,500,100,000 
lekë. Ndërkohë që buxheti i ofruar për këtë sektor gjatë vitit 2010 kapte shifrën e 25,872,835,000 lekëve. Nga këto vlera na rezulton se 
fondet për shëndetësinë janë shtuar me 2,627,265,000 lekë. Pra angazhimi i LSI për dyfishim të buxhetit të shtetit për sektorin e 
shëndetësisë ngelet e parealizuar pasi kemi një rritje me vetëm 10.2%.15

3.9 Mbrojtja sociale 

Mbrojtja sociale vijon të konsiderohet si prioritet për Partinë Lëvizja Socialiste për Integrim, e cila në fushatën zgjedhore të vitit 2009 u 
premtoi qytetarëve shqiptar: 

a) Miratimi  ligjit “Për Moshën e Tretë” sipas marrëveshjes me sindikatën e pensionistëve;

b) Dyfishimi i pensioneve brenda 4 viteve; 

c) Pension i trembëdhjetë për pensionistët;

d) Sigurim i transportit, shërbimeve shëndetësore dhe ilaçeve falas për qytetarët mbi 65 vjeç.

Për realizimin e premtimeve elektorale në kuadër të mbrojtjes sociale, Kuvendi i Shqipërisë ka miratuar dy ligje, “Për statusin e të verbrit” 
si dhe ka propozuar ndryshime “Për statusin invalidit paraplegjik dhe tetraplegjike”. Të dyja këto projektligje janë votuar abstenim nga 
LSI. 

14.  http�//www.minfin.gov.al/minfin/Buxheti_ne_vite_1268_1.php 
15.  Po aty
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1. Ligj 26/2012 “Për disa ndryshime në ligjin nr. 8098, datë 28.3.1996, “Për statusin e të verbrit””.

2. Ligj 27/2012 “Për disa ndryshime në ligjin nr. 8626, datë 22.6.2000, “Për statusin invalidit paraplegjik dhe tetraplegjike”, të 
ndryshuar”.

Miratimi i ndryshimeve në dy ligjet e mësipërme në lidhje me “Statusin e të verbrit” dhe Statusin e invalidid paraplegjik dhe tetraplegjik” 
u shoqërua me debate dhe kundërshti nga grupet e interesit të cilat prekeshin nga këto ndryshime. Ky reagim erdhi pasi të drejtat 
e dhëna këtyre shtresave për përfitimet lidhur me rimbursimet e energjisë elektrike, telefonisë dhe transportit publik kaluan në 
kompetencë të Këshillit të Ministrave. Ajo cfarë pasoi miratimin e këtyre dy nismave ishte nxjerra e një vendimi nga Qeveria për ulje 
të rimburismeve për tre kategoritë ku këta shtetas përfitojnë. Rezultati përfundimtar i të gjitha këtyre veprimeve ishte në dëm të kësaj 
kategorie e cila mbijeton vetëm nga mbështetja financiare që ofron Qeveria. Vlen për tu përmendur fakti që Grupi parlamentar i LSI 
abstenoi gjatë miratimit të këtyre dy nismave, por kjo nuk e pengoi miratimin e tyre.

3.10 Statuset 

Problematikat lidhur me çështjen e statusit për disa grupe interesi janë konsideruar si prioritare në fushatën  elektorale  të  Partisë  
Lëvizja  Socialiste  për  Integrim,  për  rrjedhojë  kjo  forcë  politike  ka parashikuar në platformën e saj elektorale� 

a) Miratimin e statusit të ish-ushtarakëve;

b) Miratimin e statusit të minatorëve;

c) Miratimin e statusit të naftëtarëve.

Për këtë kategori  është miratuar vetëm një nismë ligjore përgjatë dy sesioneve parlamentare, për të cilën LSI ka dhënë votën pro:

1. Ligj nr. 10.490, datë 15.12.2011 “Për përcaktimin e formës dhe të strukturës së formulës së privatizimit të shoqërisë ‘Albpetrol” 
sh.a. Patos”.

Projektligji i mësipërm prek premtimin (c) për “Miratimin e statusit të naftëtarëve”. Edhe pse gjatë miratimit të ligjit nuk janë kaluar 
amendamente të cilat trajtojnë çështjen e naftëtarëve, ky problem u vendos të zgjidhej me Vendim të Këshillit të Ministrave. Duke u 
bazuar në këtë ligj, me datë 1.2.2012 Këshilli i Ministrave me anë të një vendimi nr. 106, përcaktoi trajtimin e punonjësve të Albpetrol 
sh.a., të cilët dalin të papunë si pasojë e ristrukturimit. Zbatimi i këtij vendimi ngelet për tu parë, për sa kohë momentalisht (shtator 
2012) kompania Albpetrol sh.a. ndodhet në procesin e privatizimit.

3.11 Mirëqeverisja 

Mirëqeverisja ka qenë slogani kryesor   me të cilin Partia Lëvizja Socialiste për Integrim e hyri në zgjedhjet e përgjithshme të vitit  2009. 
Në këtë kuadër LSI premtoi se do të ndërmarrë një sërë reformash të rëndësishme si� 

a) Sjellja e një standardi të ri në të gjitha praktikat administrative;

b) Rritja e transparencës, efiçencës dhe cilësisë së shërbimeve ndaj gjithë qytetarëve;

c) Trajtimi i administratës publike si pasuri kombëtare;

d) Kthimi në punë i të gjithë nëpunësve që kanë fituar çështjet gjyqësore për largimin nga puna; 

e) Kredi lehtësuese për strehimin e nëpunësve të administratës publike.

Asnjë nga nismat e miratuara në Kuvendin e Shqipërisë për periudhën shtator 2011-shtator 2012 nuk trajton premtimet e partisë 
Lëvizja Socialiste për Integrim në fushën e mirëqeverisjes.
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3.12 Lëvizja e lirë dhe Shqiptarët nëpër botë 

Premtimet elektorale të Partisë Lëvizja Socialiste për Integrim, të cilat u paraqitën për elektoratin  shqiptar gjatë fushatës zgjedhore të 
majit 2009, në fushën e Lëvizjes së lirë përfshinë gjashtë çështje kryesore: 

a) Ndryshim cilësor për imazhin e Shqipërisë dhe të shqiptarëve në botë;

b) Realizimi i lëvizjes së lirë brenda rajonit deri në fund të vitit 2009;

c) Realizimi i lëvizjes së lirë në Bashkimin Evropian brenda një viti;

d) Shërbime konsullore cilësore dhe me kosto të ulët nga diplomacia dhe ambasadat shqiptare;

e) Ngritja e “Shtëpive të Shqiptareve” për mësimin e gjuhës dhe ruajtjen kulturës shqipe;

f) Ushtrimi i të drejtës së votës për të gjithë qytetarët shqiptarë, në vendet ku ata jetojnë dhe punojnë.

Gjatë punimeve të sesionit të pestë dhe të gjashtë të legjislaturës së XVIII-të, Kuvendi i Shqipërisë ka miratuar tre nisma ligjore të cilat 
qasen me premtimet elektorale të LSI për lëvizjen e lirë brenda rajonit.

1. Ligj nr. 18/2012 “Për ratifikimin e marrëveshjes, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së 
Republikës së Maqedonisë, për ndryshimin e marrëveshjes, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe 
Qeverisë së Republikës së Maqedonisë, për lëvizjen e ndërsjellë të shtetasve”.

2. Ligj nr. 19/2012 “Për ratifikimin e ndryshimit të marrëveshjes, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe 
Qeverisë së Malit të Zi, për lëvizjen e ndërsjellë të shtetasve”.

3. Ligj nr. 10.474, datë 27.10.2011 “Për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë 
dhe Qeverisë së Republikës së Serbisë për lëvizjen e ndërsjellë të shtetasve”.

Këto ligje plotësojnë premtimin (b) të kësaj force politike për realizimin e lëvizjes së lirë brenda rajonit. Edhe pse kjo çështje është 
premtuar për tu realizuar deri në fund të vitit 2009, ligjet e mësipërme janë miratuar nga Kuvendi i Shqipërisë në gjysmën e dytë të vitit 
2011. Po në këtë kategori pika (c) ndodhet edhe premtimi i realizimit të lëvizjes së lirë në Bashkimin Evropian, e realizuar më dhjetor 
të vitit 2010. Gjithashtu çështje si ndryshimi cilësor i imazhit të Shqipërisë dhe shqiptarëve në botë ngelet një premtim i paqartë dhe i 
pavlerësueshëm.

3.13 Kultura dhe sporti 

Kultura dhe sporti vazhdojnë të mbeten fusha prioritare për Lëvizjen Socialiste për Integrim e cila në zgjedhjet e vitit 2009 ka prezantuar 
përpara qytetarëve shqiptarë një sërë premtimesh: 

a) Rindërtimi i infrastrukturës së kulturës dhe sporteve;

b) Funksionimi i fondit të veçantë për artistët e rinj dhe të talentuar;

c) Nxitje për rritjen e cilësisë së veprimtarive artistiko-kulturore dhe sportive;

d) Edukimi kulturor dhe sportiv si pjesë e rëndësishme e kurrikulës shkollore;

e) Ndryshim cilësor në masivizimin e sportit dhe në menaxhimin e tij;

f) Krijimi i kushteve infrastrukturore dhe materiale për sportistët elitarë.

Gjatë sesionit të pestë dhe të gjashtë për legjislaturën e XVIII, partia Lëvizja Socialiste për Integrim nuk ka miratuar asnjë nisëm ligjore 
e cila prek premtimet elektorale për kulturën dhe sportin.
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3.14 Energjia 

Energjia ka qenë një nga prioritetet që Partia Lëvizja Socialiste për Integrim i ka shpallur vetes dhe elektoratit gjatë fushatës elektorale 
të vitit  2009. Për këtë çështje në  platformën e kësaj partie theksohen disa çështje si më të rëndësishmet ndër të tjerat, bëhet fjalë për: 

a) Eliminimin e çdo kufizimi të furnizimit me energji brenda 12 muajve.

b) Vendosjen e çmimit të subvencionuar për konsumin familjar deri në 300 kv/orë në muaj.

c) Uljen e TVSH-së për faturat e energjisë për familjarët nga 20-10 %.

d) Rritjen e prodhimit të naftës nga 400 mijë në orë në 1 milion ton në vit.

e) Zbatimin e standardeve evropiane në konservimin e energjisë.

f) Rritjen e prodhimit të energjisë në vend duke u bazuar në burimet e rinovueshme.

Gjatë punimeve të  sesionit  të  pestë  dhe  të  gjashtë  të  legjislaturës  së  XVIII-të  të  veprimtarisë  kuvendore,  grupi parlamentar 
i Partisë Lëvizjes Socialiste për Integrim ka miratuar vetëm një nismë ligjore në kuadër të germës (f) të premtimeve për energjinë. 
Impaktet e pritura të këtij ligji do të jenë rritja e sigurisë dhe cilësisë së furnizimit me energji elektrike, nëpërmjet rritjes dhe përmirësimit 
të efektshmërisë së prodhimit të energjisë elektrike nga burimet hidrike. 

1. Ligj nr. 40/2012 “Për ratifikimin e marrëveshjes së huasë, ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bankës Ndërkombëtare 
për Rindërtim dhe Zhvillim (IBRD), për financimin shtesë të projektit ”Siguria e digave”.

3.15 Pronat dhe legalizimet 

Në këtë kategori premtimesh, Partia Lëvizja Socialiste për Integrim, ka cilësuar si më të rëndësishmet çështjet e mëposhtme� 

a) Konsolidim përfundimtar i pronësisë.

b) Përfundimi i procesit të legalizimeve brenda një viti.

c) Procesi i legalizimeve do të paraprijë procesin e urbanizimit.

Për këtë kategori është miratuar vetëm një nismë ligjore nga Kuvendi i Shqipërisë, nismë e cila është votuar pro nga LSI. 

- Ligj nr. 55/2012 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 9235, datë 29.7.2004 “Për kthimin dhe kompensimin e pronës” të 
ndryshuar”.

Nisma e mësipërme trajton problemin e kthimit dhe kompesimit të pronave, çështje e cila zhvillohet paralelisht me procesin e 
legalizimeve. Kjo nismë prek në mënyrë direkte pikën (a) dhe lidhet ngushtësisht me pikën (b) të prioriteteve për këtë kategori. Me 
ndryshimet e miratuara në ligjin e mësipërm përcaktohen “Standardet ndërkombëtare të vlerësimit”, si dhe vlerësimi i pronës së 
kompensuar bazuar në çmimin e tregut. Në lidhje me premtimin mjaft ambicioz për përfundimin e procesit të legalizimeve brenda një 
viti (pra brenda vitit 2010), vihet re se kjo çështje ngelet akoma e paplotësuar si dhe bazuar në gjendjen reale të këtij procesi mund të 
gjykojmë se gjasat e përfundimit të tij janë shumë të pakta.
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4. PARTIA SOCIALISTE 

Partia Socialiste përfaqësohet në Kuvendin e Shqipërisë nga Grupi parlamentar me të njëjtin 
emër (Grupi parlamentar i Partisë Socialiste), i cili aktualisht përbëhet nga 64 deputetë. Të gjithë 
deputetët e këtij Grupi parlamentar janë zgjedhur, sipas ndryshimeve të parashikuara në Kodin 
Zgjedhor në vitin 2009, ku u përcaktua dhe ndryshimi i sistemit zgjedhor, nga konkurim me lista 
shumë emërore në 12 qarqe zgjedhore. Partia Socialiste është forca e dytë më e madhe në 
Kuvendin e Shqipërisë, pas Partisë Demokratike. 

Grup parlamentar i Partisë Socialiste drejtohet nga deputeti Gramoz Ruci, i cili mban postin e 
Kryetarit të grupit. Postet e Zv/kryetarëve të grupit mbahen përkatësisht nga deputetët Erion 
Brace, Saimir Tahiri, Eduard Shalsi dhe Vasilika Hysi, ndërsa postin e Sekretarit të Grupit 
parlamentar Socialist e mban deputeti Taulant Balla. 

Në përbërjen e tij, Grupi parlamentar socialist ka trembëdhjetë anëtare gra, e përkthyer në 
përqindje 20%. Ashtu siç parashikohet në pikën e parë të nenit 68 të Rregullores së Kuvendit 
të Shqipërisë, çdo deputet ka të drejtën juridike të propozojë ligje apo nisma të tjera ligjore, e 
drejtë e cila është ushtruar në dy raste nga anëtarët e Grupit parlamentar socialist për periudhën 
shtator 2011-shtator 2012.

Në platformën zgjedhore, për Zgjedhjet e Përgjithshme të vitit 2009, Partia Socialiste ka 
premtuar të fokusohet në shtatë drejtime themelore, të cilat do të përbënin dhe shtyllat kryesore 
të programit politik të saj në rast të arritjes së mazhorancës parlamentare. Megjithatë duhet 
thënë që në programin e saj elektoral të paraqitur në fushatën zgjedhore të vitit 2009, Partia 
Socialiste mbetet mjaft evazive në premtimet elektorale për secilën nga shtatë shtyllat mbi të 
cilat ngrihet programi i saj. Një pjesë e konsiderueshme e angazhimeve elektorale të ndërmarra 
nga kandidatët e kësaj force politike, të shpallura edhe në broshurat elektorale si dhe në faqen 
zyrtare të internetit16 të Partisë Socialiste, nuk janë specifik, nuk janë të matshëm, dhe nuk 
parashikojnë limitin kohor të realizimit të tyre. Kjo sjell vështirësi në matjen e performancës së 
Partisë Socialiste në veprimtarinë parlamentare, e cila edhe pse në opozitë, përmes Grupit të 
saj parlamentar gëzon të drejtën e propozimit të nismave ligjore dhe potencialisht vënien në jetë 
të angazhimeve elektorale të ndërmarra në fushatën zgjedhore të vitit 2009. 

Grupi parlamentar i Partisë Socialiste, gjatë periudhës shtator 2011 - shtator 2012, veprimtaria 
parlamentare e të cilës përfshihet në këtë publikim, shënon një progres të ndjeshëm në 
pjesëmarrjen dhe aktivizimin në punimet e Kuvendit të Shqipërisë. Në këtë kontekst rreth 60% e 
nismave ligjore të shqyrtuara dhe miratuara nga Kuvendi i Shqipërisë janë produkt i konsensusit 
mes palëve dhe aprovimit nga Grupi Parlamentar i Partisë Socialiste. 

Nga analiza e platformës zgjedhore të Partisë Socialiste vërehet se përkojnë me çështjet që 
janë diskutuar dhe më pas kanë marr zgjidhje politike përmes miratimit të ligjeve vetëm 8% e 
nismave të miratuara në Kuvendin e Shqipërisë. 

16.  Faqja zyrtare www.ps.al

 Fushat kryesore mbi të cilat 
Partia Socialiste ka ndërmarr 
angazhimet kryesore të 
programit elektoral 2009 janë:

−   EKONOMIA

−   JETA SHOQËRORE

−   RURALIZMI

−   SHËNDETËSIA

−   DREJTËSIA

−   KULTURA

−   ARSIMI
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4.1 Ekonomia

Në platformën e saj zgjedhore, Partia Socialiste është angazhuar në disa drejtime kryesore për realizimin e programit politik në fushën 
e ekonomisë:

a) Rrugëdalje nga kriza ekonomike dhe bashkëpunim serioz me institucionet ekonomike ndërkombëtare; 

b) Demokraci ekonomike e bazuar në transparencën e tregjeve, nxitjen e sipërmarrjes dhe mbrojtjen e konsumatorëve;

c) Përqendrim të suksesit ekonomik tek kapitali njerëzor duke u bërë kampion të promovimit të sipërmarrjes së vogël e të 
mesme dhe duke garantuar trajtim të drejtë e të barabartë për të gjithë sipërmarrësit e mëdhenj;

d) Hapja e vendeve të reja pune dhe garantim i lehtësirave për biznesin;

e) Garantimi i ndihmës për sipërmarrësit që të përfitojnë nga pozicioni gjeografik i Shqipërisë si dhe rritje e cilësisë konkurruese 
të produkteve shqiptare në tregjet rajonale dhe botërore.

Në këtë fushë Kuvendi i Shqipërisë ka shqyrtuar dhe miratuar katër projektligje, në miratimin e të cilave Grupi parlamentar i Partisë 
Socialiste është shprehur aprovues. Konkretisht me votën e deputetëve socialist janë aprovuar:

1. Ligj nr. 10.492, datë 15.12.2011 “Për një shtesë në ligjin nr. 9981, datë 8.9.2008 “Për miratimin e niveleve të tarifës doganore” 
të ndryshuar”. 

2. Ligj nr. 4/2012 “Për aderimin e RSH në ndryshimet e Konventës për krijimin e Këshillit të Bashkëpunimit Doganor, bërë në 
Bruksel më 15 dhjetor 1950”. 

3. Ligj nr. 37/2012 “Për aderimin e RSH në Konventën Ndërkombëtare “Për thjeshtimin dhe harmonizimin e procedurave doganore”, 
bërë në KYOTO, më 18 maj 1973 (e ndryshuar)”. Ligj nr. 61/2012 “Për akcizat në Republikën e Shqipërisë”.

Siç shihet nga më sipër, këto projekligje të miratuara nga Kuvendi i Shqipërisë me  bashkëpunimin e deputetëve socialist prekin pjesërisht 
vetëm njërin prej angazhimeve elektorale të kësaj kategorie (pika a) të platformës zgjedhore, duke lënë pa trajtuar angazhimet në fushën 
e punësimit, nxitjen e sipërmarrjes, mbrojtjen e konsumatorëve, rritje e cilësisë konkurruese, premtime për të cilat nuk është ndërmarrë 
asnjë iniciativë nga deputetët socialist për periudhën shtator 2011 - shtator 2012. 

4.2 Jeta Shoqërore

Për këtë kategori premtimesh, në platformën zgjedhore të Partisë Socialiste evidentohen këto prioritete:

a) Garantimi i mundësive të barabarta në shoqëri, barazi gjinore, mirëqenie e individëve, bashkëjetesë sociale;

b) Akses në shërbim, punësim dhe mundësi të mira sociale;

c) Fokusim në politikat publike që promovojnë forma të ndryshme punësimi, rrisin nivelin e punësimit të grave e të vajzave si 
edhe krijojnë kushte të barabarta gjinore.

Sa i takon veprimtarisë parlamentare për periudhën shtator 2011- shtator 2012, janë diskutuar dhe më pas miratuar tre nisma ligjore që 
synojnë ofrimin e një kuadri rregullator në fushën e problemeve sociale. Deputetët e Partisë Socialiste kanë shprehur qëndrimin e tyre 
aprovues për një prej tyre dhe kanë votuar kundër dy nismat e tjera.

1. Ligj nr. 54/2012 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9232, datë 13.5.2004 “Për programet sociale për strehimin e 
banorëve të zonave urbane” të ndryshuar”. 

Ligji  mësipërm, i mbështetur nga Grupi parlamentar i Partisë Socialiste realizon një qasje të pjesshme të premtimit elektoral të parashikuar 
në pikën (a) dhe (b) të objektivave elektoral të kësaj force politike. Gjithsesi mbeten jashtë vëmendjes së deputetëve socialist, gjatë kësaj 
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periudhe monitorimi, politikat e promovimit të barazisë gjinore dhe krijimit të kushteve të denja pune për gratë dhe vajzat. 

Gjithashtu, duhet theksuar fakti që gjatë periudhës shtator 2011-shtator 2012, në Kuvendin e Shqipërisë janë propozuar dhe miratuar dy 
nisma ligjore në fushën e çështjeve sociale, për të cilat Grupi parlamentar socialist është shprehur kundër. Bëhet fjalë për�

1. Ligj 26/2012 “Për disa ndryshime në ligjin nr. 8098, datë 28.3.1996, “Për statusin e të verbrit””. 

2. Ligj 27/2012 “Për disa ndryshime në ligjin nr. 8626, datë 22.6.2000, “Për statusin invalidit paraplegjik dhe tetraplegjike”, të 
ndryshuar”.  

Këto dy nisma ligjore nuk kanë gjetur mbështetjen e deputetëve socialist sepse sipas tyre të dyja ligjet e mësipërme cenojnë të drejtën e 
fituar me ligj të këtyre kategorive sociale të disavantazhuara. 

4.3 Ruralizmi

Në këtë kategori të platformës zgjedhore, Partia Socialiste ka premtuar të jetë aktive në disa aspekte si:

a) Garantimi i një nivel të lartë mirëqenie për familjet e fshatit;

b) Dhënie përparësie bujqësisë, për ta bërë atë konkurruese;

c) Nxitja e investimeve në fshat dhe konkurrencës së lire, konsolidimi i biznesit agrar dhe rritja e ekonomisë rurale;

d) Mbrojtja e mjedisit si prioriteti jetik i çdo shqiptari .

Gjatë sesionit të parë dhe të dytë parlamentar, Kuvendi i Shqipërisë ka miratuar një sërë ligjesh, të cilat shërbejnë si bazë për ndërmarrjen 
e politikave rurale. Ndër këto nisma ligjore janë tre projektligje të cilat kanë gjetur mbështetjen e deputetëve socialist, bëhet fjalë për:

1. Ligj nr. 10.471, date 20.10.2011 “Për ratifikimin e marrëveshjes së kredisë për eksport, ndërmjet Këshillit të Ministrave që vepron 
në emër të Republikës së Shqipërisë i përfaqësuar nga Ministria e Financave dhe Unicredit Bank Austria AG për financimin e 
projektit “Furnizimi me ujë i Bilishtit - kontratë me çelësa në dorë”. 

2. Ligj nr. 10.476, datë 3.11.2011 “Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në Protokollin e konventës së vitit 1979, “Për ndotjen 
ndërkufitare të ajrit në distancë të largët për të pakësuar acidifikimin, eutrofikimin dhe ozonin në shtresën e poshtme të 
atmosferës”.

3. Ligj nr. 38/2012 “Për shoqëritë e bashkëpunimit bujqësor”. 

Siç vërehet, këto projekligje të miratuara nga Kuvendi i Shqipërisë me bashkëpunimin e deputetëve socialist reflektojnë një pjesë të 
premtimeve elektorale të kësaj kategorie (pika b dhe pika d) të platformës zgjedhore. Mbeten të pareflektuara në veprimtarinë parlamentare 
angazhimet që i takojnë rritjes së nivelit të jetesës në fshat dhe nxitjes së investimeve në zonat rurale.  

Gjithashtu, duhet theksuar që gjatë kësaj periudhe, në Kuvendin e Shqipërisë janë propozuar dhe miratuar tre nisma ligjore që qasin 
pikën (d) të premtimeve elektorale të kësaj kategorie, për të cilat Grupi parlamentar i Partisë Socialiste është shprehur kundër. Konkretisht 
bëhet fjalë për:

1. Ligj nr. 10.463, datë 22.9.2011 “Për menaxhimin e integruar të mbetjeve”.

2. Ligj nr. 14/2012 “Për një ndryshim në ligjin nr. 9693, datë 19.3.2007, “Për fondin kullosor”, të ndryshuar”.

3. Ligj nr. 15/2012 “Për një ndryshim në ligjin nr. 9385, datë 4.5.2005, “Për pyjet dhe shërbimin pyjor”, të ndryshuar”. 

4. Ligj nr. 16/2012 “Për disa ndryshime në ligjin nr. 8752, datë 26.3.2001, “Për krijimin dhe funksionimin e strukturave për 
administrimin dhe mbrojtjen e tokës”, të ndryshuar”. 

Këto janë ligje për të cilat Partia Socialiste përmes grupit të saj parlamentar është shprehur kundër, duke argumentuar se si ligji “Për 
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fondin kullosor”(2) ashtu dhe ai “Për pyjet dhe shërbimin pyjor” (3) nuk sjellin impaktin e dëshiruar, duke patur parasysh situatën në të 
cilën ndodhen pyjet dhe kullotat në vend. Këto projektligje, sipas deputetëve socialist, duhet të prodhonin plane të qarta mbi mënyrën 
e rigjenerimit të pyjeve dhe kullotave, si dhe janë të paqartësa i takon investimeve që kërkohen në burime njerëzore dhe burime 
financiare. 

Sa i takon ligjit “Për krijimin dhe funksionimin e strukturave për administrimin dhe mbrojtjen e tokës” (4) deputetët socialist kanë 
argumentuar votën kundër duke u shprehur se ndryshimet ligjore nuk parashikojnë masa të nevojshme për frenimin e degradimit të 
sipërfaqeve pyjore, por përkundrazi ndryshimet krijojnë premisa të reja për abuzime dhe degradim të tokës.

Dhe së fundi për sa i përket ligjit “Për menaxhimin e integruar të mbetjeve” (1), i cili ka qenë dhe një nga nismat ligjore më të 
kontestuara nga deputetët socialist, argumentimi i votës kundër të të gjithë Grupit parlamentar të Partisë Socialsite lidhet njëherazi me 
disa çështje sic janë: mungesa e kapaciteteve njerëzore dhe infrastrukturore për kontrollin e cilësisë së mbetjeve të importueshme në 
kuptimin e këtij ligji; përjashtimi i publikut nga vendimmarrja për çështjet e mëdha mjedisore si një shkelje legjislacionit ndërkombëtar 
dhe konventave në të cilat Shqipëria ka aderuar; si dhe rreziku i predispozicionit të lartë korruptiv në sektorin doganor. 

4.4 Shëndetësia

Në këtë kategori premtimesh elektorale, Partia Socialiste ka shpallur si prioritet çështjet e mëposhtme: 

a) Krijimi i një Shërbimi të i ri kombëtar të kujdesit shëndetësor për njerëzit në nevojë;

b) Ndërmarrja e ndryshimeve në planifikimin dhe koordinimin e politikave për kujdesin shëndetësor ndaj nënës dhe fëmijës;

c) Ofrimi i shërbimeve shëndetësore të sigurta për qytetarët dhe mundësi për të zgjedhur mes shërbimit publik dhe atij privatit;

d) Ofrimi i barnave cilësore dhe me çmime të njëjtë me tregjet e vendeve nga vijnë, duke shmangur rritjen artificiale të çmimeve 
të tyre në vend.

Në sektorin e shëndetësisë Kuvendi i Shqipërisë, gjatë veprimtarisë së tij parlamentare për periudhën shtator 2011-shtator 2012 ka 
shqyrtuar dhe më pas miratuar vetëm një nismë ligjore, bëhet fjalë për:

1. Ligj nr. 44/2012 “Për shëndetin mendor”. 

Kjo nismë ligjore e cila prek pjesërisht objektivin (b) të kësaj kategorie premtimesh elektorale, është votuar pro nga deputetët e Partisë 
Socialiste. Megjithatë duhet përmendur fakti që një sërë objektivash të tjerë të kësaj kategorie kanë mbetur të patrajtuar nga deputetët 
socialist gjatë periudhës shtator 2011-2012, siç janë politikat për ofrimin e shërbimit shëndetësor për njerëzit në nevojë, kontrolli i 
çmimit të barnave, etj.

4.5 Arsimi

Në këtë kategori Partia Socialiste ka premtuar të jetë aktive në dy drejtime kryesore, të cilat i ka shpallur prioritare në platformën e saj 
zgjedhore:

a) Konsolidim të arsimit parashkollor e nëntëvjeçar, si dhe rritje të cilësisë në arsimin e mesëm të përgjithshëm e profesional;

b) Konkurrenca dhe meritokracia si domosdoshmëri për reformimin e sistemit arsimor;

c) Vendimmarrje në konsultim me grupet e interesit si në fushën e arsimit publik ashtu dhe atij privat.

Gjatë periudhës njëvjeçare të monitorimit në Kuvendin e Shqipërisë janë propozuar, shqyrtuar dhe miratuar një sërë nismash ligjore 
që lidhen me çështjen e politikave të arsimit, nga të cilat vetëm një është miratuar me mbështetjen e deputetëve socialist:
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1. Ligj nr. 69/2012 “Për sistemin arsimor parauniversitar në Republikën e Shqipërisë”. 

Ligji i mësipërm reflekton objektivin (a) të kategorisë së “Arsimit” në platformën elektorale të Partisë Socialiste. Ndërkohë që dy nisma 
të tjera ligjore të diskutuara dhe miratuara në Kuvendin e Shqipërisë janë kundërshtuar nga Grupi parlamentar socialist, konkretisht 
janë nismat:

1. Ligj nr. 10.470, datë 13.10.2011 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 10.171, datë 22.10.2009 “Për profesionet e 
rregulluara në RSH” të ndryshuar”. 

2. Ligj nr. 10.493, datë 15.12.2011 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 9741, datë 21.05.2007 “Për arsimin e lartë në 
RSH” të ndryshuar”. 

Në kundërshtimin e projektligjit “Për profesionet e rregulluara në RSH” (1) deputetët opozitar kanë argumentuar në mbledhjet e 
komisioneve dhe në seancën plenare që ky projektligj është nxituar dhe nuk reflekton qëndrimet grupeve të interesit, si dhe shfaq 
probleme në zbatueshmëri. Gjithashtu, deputetët opozitar kanë kundërshtuar detyrimin që rrjedh nga ndryshmi i këtij ligji për pagesën 
e një tarife të re nga studentët që do të përfshihen në listën e 10 profesioneve të rregulluara, bëhet fjalë për tarifën e provimit të shtetit. 
Kjo tarifë sipas deputetëve socialist sjell diferencim mes studentëve që munden dhe atyre që nuk munden ta paguajnë për arsye 
financiare. 

Sa i takon ndryshimeve të propozuara në ligjin “Për Arsimin e Lartë në RSH”, nismë kjo e kundërshtuar nga Grupi parlamentar 
socialist, deputetët opozitar përmes deputetes Valentina Leskaj, Kryetare e Komisionit të përhershëm parlamentar për Edukimin dhe 
Mjetet e Informimit Publik, kanë sqaruar se refuzojnë ndryshimin e këtij ligji, duke e konsideruar propozimin të pavend (pasi është 
hera e gjashtë që ky ligj ndryshohet brenda dy viteve). Duke deklaruar se ndryshimet kryhen sepse qeveria nuk është e interesuar për 
procesin e zgjedhjes së drejtuesve të universiteteve, por për emrat e tyre, frymë në të cilën propozohen edhe këto ndryshime, opozita 
votoi në bllok kundër kësaj nisme ligjore. 

Nga monitorimi i veprimtarisë parlamentare, nga skuadra UnëVotoj, mbështetur dhe në analizën e të dhënave të paraqitura më 
sipër, vërehet që veprimtaria parlamentare e Grupit parlamentar të Partisë Socialiste ka shënuar progres krahasuar me raportimin e 
mëparshëm  (shtator 2009 - korrik 2010), kohë gjatë së cilës deputetët socialist, si pasojë e një vendimi politik u përfshinë në bojkotimin 
e veprimtarisë parlamentare. 

Përveç pjesëmarrjes në diskutimet e propozimeve ligjore në seanca plenare dhe komisione parlamentare, deputetët e Grupit 
parlamentar socialist janë angazhuar edhe në propozimin e një nisme ligjore, duke shfrytëzuar kështu të drejtën e njohur nga neni 
68, pika 1 i Rregullores së Kuvendit të Shqipërisë dhe nenin 81, pika 1 i Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, sipas të cilës çdo 
deputet ka mundësinë të propozoj ligje. Grupi parlamentar socialist ka propozuar nismën ligjore “Për disa shtesa e ndryshime në ligjin 
nr.7928, datë 27.4.1995 “Për tatimin mbi vlerën e shtuar”, të ndryshuar”, nismë e cila është rrëzuar nga mazhoranca. Një tjetër nismë 
e propozuar nga deputet të Grupit parlamentar të Partisë Socialiste është ajo për shfuqizimin e ligjit “Për shpalljen e Moratoriumit 
për mjetet motorike lundruese të Republikës së Shqipërisë”. Kjo nismë e opozitës u diskutua, sipas procedurës parlamentare, në 
mbledhjet e komisioneve, por nuk u dërgua për votim në seancën plenare, pasi mazhoranca kërkoi rikthimin dhe shqyrtimin e nismës 
përsëri në komisione, për hartimin e propozimeve të saj.
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5. DEPUTETËT “ANTIKONFORMIST”

Në këtë pjesë të raportit Unëvotoj paraqiten rastet në të cilat deputetë të grupeve të ndryshme parlamentare, kanë votuar ndryshe 
nga pjesa tjetër grupit parlamentarë ku ata janë anëtarë grupi. Nga monitorimi i skuadrës Unëvotoj janë evidentuar një sërë rastesh 
ku deputetët kanë shkelur qëndrimin politik të grupit të tyre parlamentar. 

Nga ky monitorim rezulton se nga tre grupet parlamentare të cilat janë aktive në Kuvendin e Shqipërisë, grupi i Partisë Socialiste 
ka patur më së shumti numrin e deputetëve “antikonofromist”, konkretisht 33 raste të konstatuara. Ndërkohë që grupi parlamentar 
i Partisë Demokratike ka vetëm dy raste te konstatuara, përkatësisht z. Gazmend Oketa i cili ka votuar pro Dekretit nr. 7122, datë 
14.10.2011 “Për kthimin për rishqyrtim në Kuvendin e Shqipërisë të ligjit nr. 10.463, datë 22.09.2011 “Për menaxhimin e integruar të 
mbetjeve”, si dhe z. Kosta Barka i cili ka dhëne votën abstenim gjate votimit te projektligjit “Për një ndryshim në ligjin nr. 9861, datë 
24.01.2008, “Për mbikëqyrjen e kontrollin e kufirit shtetëror”. 

Gjithashtu vihet re se në rastet e mëposhtme deputetët të cilët kanë votuar kundër, kryesisht nuk janë prononcuar në lidhje me këtë 
veprim.

Grupi Parlamentar “Partia Socialiste”

	 Në seancën plenare të datës 20 tetor 2011, deputeti Saimir Tahiri ka votuar kundër  projektligjit “Për ratifikimin e marrëveshjes 
së kredisë për eksport, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë që vepron në emër të Republikës së 
Shqipërisë i përfaqësuar nga Ministria e Financave dhe Unicredit Bank Austria AG për financimin e projektit “Furnizimi me 
ujë i Bilishtit - kontratë me çelësa në dorë”.

	 Në seancën plenare të datës 27 tetor, deputeti Blendi Klosi ka votuar kundër projektligjit “Për ratifikimin e marrëveshjes 
ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës së Serbisë për lëvizjen e ndërsjellë 
të shtetasve”.

	 Në seancën plenare të datës 27 tetor, deputeti Z. Damian Gjiknuri, Tom Doshi dhe Arben Isaraj kanë votuar kundër projektligjit 
“Për një ndryshim në ligjin nr. 9901, datë 14.4.2008 “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare”.

	 Ne seancën plenare ne datës 10 nëntor, deputeti Andis Harasani ka votuar abstenim Projektligjin  “Për disa ndryshime dhe 
shtesa në ligjin nr. 10.233, datë 11.02.2010 “Për Autoritetin e Aviacionit Civil” ndërsa grupi parlamentar i Partisë Socialiste ka 
votuar pro. 

	 Ne seancën plenare te datës 17 nëntor 2011, deputeti Erion Brace ka abstenuar ne votimin e Projektligjit “Për sigurinë e 
përgjithshme të produkteve joushqimore” dhe projektligjit “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9662, datë 18.02.2006 
“Për Bankat në RSH” ndërsa grupi parlamentar i Partisë Socialiste ka votuar pro. 

	 Ne seancën plenare te datës 17 nëntor 2011 deputetet Erion Brace dhe Dashamir Peza kane abstenuar ne votimin e 
Projektligjit “Për një ndryshim në ligjin nr. 9317, datë 18.11.2004 “Kodi hekurudhor në RSH” ndërsa grupi parlamentar i 
Partisë Socialiste ka votuar pro.

	 Ne seancën plenare te dates 17 nentor 2011, deputeti Gramoz Ruci ka votuar kundër, ndërsa deputetet Erion Brace, 
Ermonela Felaj, Ilir Gjoni, Skender Hasa, Arben Isaraj, Ervin Koci, Valentina Leskaj, Piro Lutaj, Dashamir Peza, Armando 
Subashi kane abstenuar gjate votimit për Projektligjin “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 9251, datë 8.7.2004 “Kodi 
detar i RSH” ndërsa grupi parlamentar i PS ka votuar pro. 

	 Në seancën plenare të datës 26 janar, deputetet Damian Gjiknuri dhe Pandeli Majko kane votuar kundër projektligjin “Aktit 
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Normativ nr. 5, datë 28.12.2011, “Për një ndryshim në ligjin nr. 10.418, datë 21.4.2011, “Për legalizimin e kapitalit dhe faljen 
e një pjese të borxhit tatimor dhe doganor”, ndërkohë qe grupi parlamentar ka abstenuar. 

	 Në seancën plenare të datës 12 prill, deputetët, Tom Doshi, Arben Ahmetaj, Arben Malaj dhe Arben Isaraj  kanë votuar 
kundër projektligjit “Për afatet dhe procedurat e mbylljes së procesit të kontrollit financiar të personave juridike jobankarë që 
kanë marre hua nga publiku i gjerë”,   ndërkohë që grupi parlamentar ka abstenuar.

	 Gjatë seancës plenare të datës 3 maj 2012, deputeti Pandeli Majko ka abstenuar gjatë votimit për projektligjin “Për gjykimin 
e Mosmarrëveshjeve Administrative dhe Organizimin e Drejtësisë Administrative”, ndërsa grupi parlamentar i PS ka votuar 
pro.

	 Në seancën plenarë të datës 10 maj 2012, deputetja Eglantina Gjermeni ka abstenuar në votimin e projektligjit “Për disa 
ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9232, datë 13.5.2004 “Për programet sociale për strehimin e banorëve të zonave urbane”, 
ndërkohë grupi i saj paralementar ka votuar pro.

	 Në seancën plenare të datës 17 maj 2012, deputeti Tom Doshi ka votuar kundër tre projektligjeve ndërsa grupi parlamentar i 
PS ka abstenuar. Ato projektligje janë: projektligji “Për një shtesë në ligjin nr. 8053, datë 21.12.1995, “Për kalimin në pronësi 
pa shpërblim të tokës bujqësore”, të ndryshuar”, projektligji “Për përfundimin e procesit të kalimit në pronësi përfituesve të 
tokës bujqësore të ish ndërmarrjeve bujqësore”, dhe projektligjin “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 9948, datë 
7.7.2008 “Për shqyrtimin e vlefshmërisë ligjore të krijimit të titujve të pronësisë mbi tokën bujqësore” të ndryshuar”. Po 
në këtë seancë deputeti Arben Isaraj ka votuar kundër projektligjit “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 9948, datë 
7.7.2008 “Për shqyrtimin e vlefshmërisë ligjore të krijimit të titujve të pronësisë mbi tokën bujqësore” të ndryshuar” ndërsa 
grupi i PS ka abstenuar.

	 Në seancën plenare të datës 28 qershor 2012, deputeti Andis Harasani abstenoi gjatë votimit të projektligjit “Për aderimin 
e Republikës së Shqipërisë në marrëveshjen e Kombeve të Bashkuara për vendosjen e rregulloreve teknike globale për 
automjetet me rrota, pajisjet dhe pjesët që mund të instalohen ose të përdoren tek automjetet me rrota”. Po në këtë seancë 
deputetët Blendi Klosi dhe Xhemal Qefalia abstenuan gjatë votimit të projektligjit “Për organizimin dhe funksionimin e 
infrastrukturës kombëtare të të dhënave gjeohapësinore në Republikën e Shqipërisë”. Nërkohë grupi parlamentar i PS votoi 
pro për të dyja nismat e mësipërme.

	 Gjatë seancës parlamentare të datës 12 korrik 2012 deputeti Arben Isaraj ka votuar kundër projektligjit “Për ratifikimin e 
marrëveshjes ndryshuese nr. 2 në marrëveshjen e  huasë ndërmjet Republikës  së Shqipërisë dhe BankësEuropiane për  
Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH) për financimin e projektit të ndërtimit të  rrugës Levan - Vlorë”, ndërsa grupi parlamentar i 
PS abstenoi.

Grupi Parlamentar “Partia Demokratike” 

•	 Ne seancën plenare te datës 3 nëntor 2011,  deputeti Gazmend Oketa ka votuar pro Dekretit nr. 7122, datë 14.10.2011 
“Për kthimin për rishqyrtim në Kuvendin e Shqipërisë të ligjit nr. 10.463, datë 22.09.2011 “Për menaxhimin e integruar të 
mbetjeve”, ndërsa grupi parlamentar i Partisë Demokratike ka votuar kundër. 

•	 Gjatë votimit të projektligjit “Për një ndryshim në ligjin nr. 9861, datë 24.01.2008, “Për mbikqyrjen e kontrollin e kufirit shtetëror” 
deputeti Kosta Barka ka abstenuar, ndërsa grupi parlamentar i PD ka votuar pro kësaj nisme.
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6. RESPEKTIMI I RREGULLORES SË KUVENDIT TË SHQIPËRISË

Sa i përket kategorisë së respektimit të procedurave parlamentare vihet re një përmirësim i lehtë në raport me respektimin e Rregullores 
së Kuvendit, si kuadri ligjor rregullator brenda së cilit duhet të funksionoj ky institucion. Megjithatë, edhe gjatë kësaj periudhe raportimi 
sërish janë evidentuar një seri rastesh të cilat konfliktojnë me disa nene të Rregullores. Gjatë dy sesioneve parlamentare për periudhën 
shtator 2011 - shtator 2012, rezultojnë të jenë kryer 37 shkelje të Rregullores së Kuvendit, përkatësisht neni 57, 34 dhe 62 si dhe 
10 raste të ndryshimit të procesverbaleve të komisoneve parlamentare, shkelje e cila nuk referohet në asnjë nen të Rregullores 
së Kuvendit për shkak të natyrës specifike që ka. Nëse i referohemi raportit për vitin 2010 konstatojmë 51 shkelje të Rregullores 
së Kuvendit të cilat lidhen përkatësisht me nenet 57 mbi votimin e seancave plenare, neni 34 mbi vlefshmërinë e mbledhjeve në 
komisionet parlamentare, neni 62 etika parlamentare. 

Për këtë periudhë monitorimi ka patur gjithashtu një përmirësim lehtë të situatës lidhur me respektimin e nenit 57 mbi 
votimin në seancat parlamentare, pikës 1 dhe 2, përcaktohet se: “Votimi është vetjak dhe e drejta e votës nuk delegohet”. Për 
periudhën shtator 2011-shtator 2012 janë konstatuar 5 raste të votimit për kolegun në krah, ndërsa për vitin 2010 numri 
i rasteve për këtë shkelje ka qenë 7. Këto veprime bien ndesh me nenin e sipërpërmendur dhe sipas Rregullores së Kuvendit 
duhen marrë masa disiplinore ndaj këtyre deputetëve, masa të cilat nuk janë aplikuar. 

Pra, të gjitha nismat ligjore të votuara në kushtet e shkeljes së kësaj procedure, bien ndesh me nenin e sipërpërmendur dhe po 
sipas Rregullores së Kuvendit duhen marrë  masa disiplinore ndaj këtyre deputetëve, masa të cilat nuk janë aplikuar asnjëherë. 

Nga analiza e të dhënave të marra nga monitorimi rezulton që gjatë periudhës shtator 2011-shtator 2012, të jenë konsumuar 
njezetë e dy (22) raste të shkeljes së parashikimeve të Rregullores së Kuvendit të Shqipërisë, nga të cilat;

•	 16 raste përbëjnë shkelje të nenit  34 të Rregullores së Kuvendit të Shqipërisë, ku përcaktohet vlefshmëria e mbledhjeve të 
komisioneve të përhershme parlamentare;

•	 5 raste të tjera kanë të bëjnë  me dhunimin e nenit 57 të Rregullores, i cili përcakton karakterin vetjak të votës dhe mos 
delegimin e saj;

•	 2 të fundit kanë të bëjnë me etikën parlamentare, konkretisht me nenin 62 në të cilin përcaktohet rregulli dhe sjellja në 
Kuvend;

•	 10 raste të ndryshimit të prezencës së deputetëve në mbledhjet e komisioneve parlamentare. 
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7. ETIKA PARLAMENTARE DHE MODERIMI I SEANCAVE PLENARE
Gjithashtu, gjatë kësaj periudhe nuk kanë munguar rastet e shkeljes së Rregullores sa i takon respektimit të etikës parlamentare, ç’ka 
përcaktohet në nenin 62 të saj. Janë konstatuar disa raste  kur fjalori i përdorur nga deputetët konsiderohet i papërshtatshëm për një 
institucion publik. Ajo ç’ka bie në sy edhe në rastin e shkeljes së këtij përcaktimi të Rregullores është mungesa e dhënies së masave 
disiplinore për të gjitha rastet e evidentuara.

Skuadra UnëVotoj, konstaton se performanca e moderatores se diskutimeve parlamentare dhe Kuvendit të Shqipërisë në tërësi 
tejkalon parashikimet ligjore të kompetencave të postit të përcaktuara në nenin 7 të Rregullores së Kuvendit të Shqipërisë. Këtu, i 
referohemi moderimit jo korrekt në reagimet dhe qëndrimet e mbajtura kryesisht ndaj deputetëve opozitar, ndërprerja e diskutimeve 
dhe e së drejtës së fjalës si dhe njëanshmërisë në marrjen e masave për deputetët shkelës të etikës parlamentare. Nga të dhënat e 
grumbulluara gjatë kësaj periudhe monitorimi por edhe për vitin 2010 rezultojnë këto të raste:

	 Në seancën e datës 15.04.2010, deputeti Lefter Maliqi ka përdorur gjuhë jo etike kundrejt përfaqësuesve të opozitës. 
Mbledhja e Byrosë nuk mori asnjë masë disiplinore ndaj deputetit Maliqi, me gjithë kompetencën që i jep pika 5 e nenit 11 të 
Rregullores së Kuvendit. 

	 Në seancën e datës 10.06.2010, deputeti Flamur Noka përdori një gjuhë jo etike përkundrejt grupit parlamentar të Partisë 
Socialiste. Për këtë rast nuk është marrë asnjë masë disiplinore për deputetin Flamur Noka.

	 Në seancen e datës 24.06.2010, gjatë të cilës deputeti Edi Paloka shprehet me gjuhe jo etike. Me të njëjtën gjuhë përgjigjet 
dhe deputeti Namik Dokle. 

	 Në seancën e datës 03.03.2011, Byroja e Kuvendit vendosi masën e pezullimit me 21 ditë ndaj deputetit Taulant Balla për 
shkak të replikave midis deputetit dhe Kryetares znj. Jozefina Topalli, debate të cilat çuan në ndërprerjen e seancës plenare.

	 Në seancën e datës 10.02.2011, janë pezulluar deputetët Paulin Sterkaj, Armando Prenga dhe Saimir Tahiri, për shkak të 
incidentit ku deputeti socialist Prenga goditi deputetin e mazhorancës Edi Paloka. Për deputetët e tjerë, masa e marrë erdhi 
për shkak të fjalëve fyese shkëmbyer me kolegët e mazhorancës.

	 Në seancën e datës 12.04.2011 ndryshimi i procedurave për votimin e anëtarëve të KLD solli reagimin e opozitës, e cila e 
kundërshtoi procedurën e propozuar nga pozita duke bllokuar foltoren e Kuvendit për minuta të tëra. Dispropocional ishte 
reagimi i Kryeministrit Berisha, i cili e kaloi pragun e një terminologjie korrekte parlamentare. Këto veprime bien ndesh dhe 
cenojnë respektimin e nenit 62 të Rregullores se Kuvendit që thotë: “Anëtarët e Kuvendit nuk duhet të ndërpresin fjalën e 
drejtuesit të seancës plenare ose të diskutuesve të tjerë, të përdorin gjuhë ofenduese dhe joparlamentare në Kuvend, të 
ndërmarrin sulme personale apo veprime ndaj ndonjë deputeti, të përhapin informacione që cenojnë jetën private të cilitdo, 
të sillen në mënyrë të padenjë ose të shkaktojnë rrëmujë në mjediset e Kuvendit”. Ky nen lidhet në mënyrë integrale me dy 
nenet e tjera, nenin 63 dhe 64 ku përcaktohet roli i drejtuesit të seancës plenare dhe të drejtat që i jep Rregullorja e Kuvendit 
për të vepruar në rastet kur cenohet etika parlamentare. Si për rastin e opozitës e cila bllokoi foltoren e Kuvendit duke 
shkaktuar konfuzion në sallë ashtu dhe për reagimin e kryeministrit Berisha, nuk u morë asnjë masë konkrete.  

	 Në seancën e datës 13 tetor 2012 ka patur debate të ashpra mes Kryeministrit Sali Berisha dhe deputetit të Partisë Socialiste  
Sajmir Tahiri. Për këtë incident që cenon etikën parlamentare nuk u shënua asnjë tërheqje vëmendje, vërejte apo masë tjetër 
nga kryetarja e Kuvendit të Shqipërisë për Kryeministrin, pavarësisht se në Rregulloren e Kuvendit të Shqipërisë përcaktohet, 
në nenet 64 dhe 65 detyra e drejtuesit të seancës plenare për të ndërhyrë në raste te tilla si dhe masat që mund të merren 
në varësi të nivelit të cenimit të rregullave dhe normave të etikës parlamentare.

	 Në seancën e datës 08.04.2010  Kryetarja e Kuvendit i ka ndërprerë fjalën deputetit Saimir Tahiri dy minuta përpara kohës 
së parashikuar në nenin 45 të rregullores së Kuvendit, një përcaktim procedural që saktëson se “Përpara fillimit të rendit të 
ditës çdo deputet mund të diskutojë për çështje të ndryshme që ai i konsideron se duhen bërë publike në seancë plenare. Në 
këtë rast deputeti nuk mund të flasë më shumë se 5 minuta...”.
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7.1 Shkeljet gjatë procesit të votimi në seancë plenare

Disa nga rastet që evidentojnë shkeljen e pikës 1 dhe 2 të nenit 5717 të Rregullores së Kuvendit të Shqipërisë janë: 

Gjatë votimit për miratimin e ligjeve të parashikuara në rendin e ditës,  në seancën plenare të datës 17 nëntor 2011, deputeti Agim 
Leka voton për veten dhe deputetin Fidel Yllin, projektligjin “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 9251, datë 8.7.2004 “Kodi detar 
i RSH”. (foto)

Foto e kryer nga skuadra UnëVotoj.

Në seancën plenare të datës 16 shkurt 2012, gjatë procesit të votimit të nismave ligjore,  deputeti i grupit parlamentar të Partisë 
Socialiste, z. Skënder Hasa ka votuar për kolegun e tij z. Asllan Dogjani, projektligjin “Për Ratifikimin e Marrëveshjes, ndërmjet 
Këshillit te Ministrave te Republikës se Shqipërisë dhe Qeverise se Republikës se Sllovenisë, për shlyerjen e borxhit te Republikës se 
Shqipërisë ndaj Republikës se Sllovenisë.(foto)

Foto e kryer nga skuadra Unë Votoj

Në seancën plenare të datës 1 mars 2012, gjatë procesit të votimit të nismës ligjore,  deputetët e grupit parlamentar të Partisë 
Socialiste, z. Artan Gaçi dhe znj. Luiza Xhuvani  kanë votuar për vete dhe kolegun në krah, në  kundërshtim me Rregulloren e Kuvendit 
të Shqipërisë dhe konkretisht nenin 57, ku përcaktohet se; votimi është vetjak dhe se e drejta e votës nuk delegohet. Gjatë kësaj 
seance plenare, deputetët kanë votuar projektligjin “Për një ndryshim në ligjin nr. 9180, datë 05.02.2004 “Për statistikat zyrtare”. (foto)

17.  Rregullorja e Kuvendit të Shqipërisë, neni 1. Votimi është vetjak, 2. E drejta e votës nuk delegohet.
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Foto të kryera nga skuadra Unë Votoj

Në seancën e datës 14 qershor deputeti Luan Skuqi ka votuar për kolegun e tij Kosta Barka për projektligjin “Për ratifikimin e 
marrëveshjes, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës së Kroacisë, për zgjidhjen e 
borxhit të Republikës së Shqipërisë kundrejt Republikës së Kroacisë”.

Foto e kryer nga skuadra UnëVotoj
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7.2 Vlefshmëria e mbledhjeve në komisionet parlamentare

Gjatë dy sesioneve parlamentare janë monitoruar 205 mbledhje të komisioneve parlamentare. Nga monitorimi i tyre, rezulton të jenë 
miratuar në kundërshtim me nenin 34, pika 1 dhe 2 mbi vlefshmërinë e mbledhjeve të komisioneve parlamentare, 19 nisma ligjore 
nga 115 të tilla të miratuara nga Kuvendi i Shqipërisë, rreth 14 % e tyre, nisma këto për të cilat duhet të ishin marrë masa për 
shpalljen e pavlefshmërisë, si dhe duhet të ndërmerreshin masa disiplinore ndaj deputetëve që kanë konsumuar këtë shkelje ligjore. 

Mbledhjet e komisioneve parlamentare, të cilat janë zhvilluar në kundërshtim me nenin në fjalë, duke mos plotësuar kuorumin e 
nevojshëm për miratimin e projektligjeve, janë si më poshtë vijon:

	 16 mbledhje të Komisionit të Veprimtarive Prodhuese Tregtisë dhe Mjedisit, 

	 2 mbledhje të Komisionit për Ekonominë dhe Financën

	 1 mbledhje e Komisionit për Politikën e Jashtme18. 

Gjithsesi, duhet theksuar fakti që ka patur një përmirësim të lehtë të situatës krahasuar me vitin 2010 ku janë evidentuar 
22 raste, përkundrejt 19 rasteve të konstatuara për periudhën shtator 2011 - shtator 2012 të shkeljes se nenit 34 në lidhje me 
respektimin e kuorumit të nevojshëm për vlefshmërinë e marrjes së vendimeve në mbledhjet e komisioneve parlamentare. Kështu 
vihet re një ulje e numrit të shkeljeve për shtatë (7) nga tetë (8) komisione të përhershme që ka Kuvendi i Shqipërisë, kështu psh: 

	 Komisioni për Cështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut rezulton që një vit më parë të ketë kryer 4 
mbledhje në shkelje të rregullores së Kuvendit sa i takon respektimit të kuorimit, ndërsa për periudhën e monitorimit 2011-
2012 rezulton të mos ketë kryer asnjë shkelje në këtë drejtim, 

	 Po kështu dhe Komisioni për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik figuron të ketë patur një performancë pozitive, duke 
realizuar çdo mbledhje në respektim të kuorumit, ndryshe nga një vit më parë ku figurojnë 6 mbledhje në mungesë të pranisë 
së numrit të nevojshëm të deputetëve. 

	 Situatë e ngjashme është konstatuar edhe në Komisionin për Sigurinë Kombëtare, i cili një vit më parë ka realizuar 1 
mbledhje në shkelje të Rregullores së Kuvendit, ndërkohë që gjatë monitorimit të këtij viti të gjitha mbledhjet e këtij komisioni 
kanë respektuar përcaktimin ligjor të kuorumit të mbledhjeve. 

	 Ngjashëm figuron edhe performanca e Komisionit të Ekonomisë dhe Financave ku vërehet një ulje e shkeljeve të kësaj pike 
të Rregullores në masën 75% (vetëm 1 mbledhje figuron të mos ketë respektuar kuorumin nga 4 të tilla që janë regjistruar 
një vit më parë). 

I vetmi komision parlamentar që shënon rënie të performancës lidhur me respektimin e kuorumit dhe për rrjedhojë vlefshmërinë e 
mbledhjeve, është Komisioni për Veprimtarinë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin, i cili gjatë periudhës së monitorimit 2011-2012 
shënon 16 raste të shkeljes së rregullores, një rritje të numrit të shkeljeve, duke dyfishuar rastet e mungesës së kuorumit në raport 
me një vit më parë. 

Pozitive paraqitet situata për Komisionin për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njëriut me kryetar z. Ilir Rusmajli, 
Komisioni për Integrimin Europian me kryetar z. Ditmir Bushati dhe Komisionin për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik me 
kryetare znj. Valentina Leskaj. Të tre këto komisione mund të merren si modele pozitive sa i përket respektimit të Rregullores së 
Kuvendit si dhe punës mjaft të mirë që kanë kryer, me diskutime cilësore dhe konsultime të vazhdueshme me grupet e interesit. 
Repektivisht, secili prej komisioneve ka arritur të realizoj seanca dëgjimore me grupet e interesit në masën 20%, 25% dhe 31% të 
mbledhjeve dhe çështjeve të trajtuara. 

18.  Në bazë të të dhënave të monitorimit figuron që 19 nga 205  mbledhje të jenë zhvilluar në kundërshtim me përcaktimet e Rregullores së Kuvendit për vlefshmëri-
në e mbledhjeve të komisioneve parlamentare të monitoruara nga Skuadra UnëVotoj. 
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Në vijim paraqiten referencat e sakta për rastet e shkeljes së Rregullores së Kuvendit dhe personat përgjegjës për këto shkelje:

1. Mbledhja e Komisionit parlamentar për Veprimtarinë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin, e mbajtur në datën 1 tetor  2011, ka nisur 
në kushtet e mungesës së kuorumit, po në këto kushte është kryer dhe procesi i votimit të projektligjit të parashikuar në 
rendin e ditës, projektligji  “Për një ndryshim në ligjin nr. 9901, datë 14.4.2008 “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare””. Në hapjen e 
mbledhjes, sipas regjistrimeve të skuadrës UnëVotoj, kanë qenë të pranishëm 9 nga 23 anëtarë19 të këtij komisioni, ndërkohë që në 
votimin e iniciativës ligjore në fjalë kanë marrë pjesë 11 anëtarë, pra më pak se 1/2, siç parashikohet në Rregullore. 

2. Mbledhja e Komisionit parlamentar për Politikën e Jashtme, e mbajtur në datën 4 tetor  2011, ka nisur konform përcaktimeve 
ligjore, me praninë e 8 nga 12 anëtarë që ka ky komision, por procesi i votimit të projektligjit të parashikuar në rendin e ditës, 
projektligji “Për ratifikimin e marrëveshjes ndryshuese, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së 
Republikës së Austrisë, për realizimin e një sistemi kompjuterik për Regjistrin Themeltar të Gjendjes Civile në Shqipëri”, është kryer 
pas largimit të dy prej anëtarëve, pra votimi është kryer në kundërshtim me Rregulloren e Kuvendit

3. Mbledhja e Komisionit parlamentar për Ekonominë dhe Financat, e mbajtur në datën 25 tetor, ka nisur në kushtet e mungesës 
së kuorumit, po në këto kushte është kryer dhe procesi i votimit të projektligjit të përcaktuar në rendin e ditës, projektligji 
“Për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Këshillit të Ministrave të Bosnje 
Hercegovinës për zgjidhjen e borxhit të Republikës së Shqipërisë për shlyerjen e shumave në llogarinë e shkëmbimit të mallrave 
ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe ish-Republikës Federale Socialiste të Jugosllavisë”. Në hapjen e mbledhjes, sipas 
regjistrimeve të skuadrës UnëVotoj, kanë qenë të pranishëm 9 nga 23 anëtarë të këtij komisioni, ndërkohë që në votimin e iniciativës 
ligjore në fjalë kanë marrë pjesë vetëm 11 anëtarë, nga të paktën 12 që duhet të ishin të pranishëm. 

4. Mbledhja e Komisionit parlamentar për Veprimtarinë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin, e mbajtur në datën 1 nëntor 2011, është 
kryer në kushtet e mungesës së kuorumit për shqyrtimin dhe votimit të projektligjit, “Për ratifikimin e dokumentit të amendimit 
numër një të Marrëveshjes së ndihmës, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Shteteve 
të Bashkuara të Amerikës, “Për qeverisje të drejtë dhe demokratike” . Në hapjen e mbledhjes, sipas regjistrimeve të skuadrës 
UnëVotoj, kanë qenë të pranishëm 9 nga 23 anëtarë të këtij komisioni

5. Mbledhja e Komisionit për Veprimtarinë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin, e mbajtur në datën 8 nëntor 2011, ka nisur në kushtet e 
mungesës së kuorumit për shqyrtimin dhe votimin e projektligjit“Për sigurinë e përgjithshme të produkteve jo ushqimore”. Në 
hapjen e mbledhjes, sipas regjistrimeve të skuadrës UnëVotoj, kanë qenë të pranishëm 9 nga 23 anëtarë të këtij komisioni.

6. Në datën 18 janar 2012, Komisioni për Veprimtarinë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin  e filloi mbledhjen dhe diskutimin e çështjeve 
të parashikuara në rendin e ditës në mungesë kuorumi në prani të vetëm 9 deputetëve nga 13 të tillë që përbejnë kuorumin e 
nevojshëm për çeljen e punimeve të rregullta të komisionit. 

7. Në mbledhjen e datës 8 shkurt 2012, Komisioni për Veprimtarinë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin i çeli punimet në përputhje me 
parashikimet ligjore, pra në prani të kuorumit të nevojshëm të deputetëve, por gjatë votimit të projektligjit “Për disa shtesa 
dhe ndryshime në ligjin nr. 8402, datë 10.9.1998 “Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit”, opozita u largua nga 
mbledhja dhe komisioni vijoi procesin e votimit të  kësaj nisme ligjore me vetëm 11 anëtar të pranishëm nga të paktën 13 
që duhet të ishin të pranishëm. 

8. Në mbledhjen e datës 20 shkurt 2012, Komisioni për Veprimtarinë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin filloi mbledhjen dhe diskutimin 
e çështjeve të parashikuar në rendin e ditës, në prani të më shumë se gjysmës së deputetëve, anëtar të këtij komisioni, por me 
largimin e përfaqësuesve të opozitës, komisioni vijoi diskutimet dhe votimin e projektligjit “Për disa shtesa dhe ndryshime në 
ligjin nr. 7746, datë 28.7.1993 “Për hidrokarburet (kërkimi dhe prodhimi)”” në mungesë te kuorumit. 

19.  Është me rëndësi të theksohet fakti që në procesverbalin e përgatitur nga administrata e këtij Komisioni, i cili është publikuar   
    në faqen zyrtare të internetit të Kuvendit të Shqipërisë, rezultojnë të pranishëm 15 anëtar. 
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9. Në datën 4 prill 2012,  Komisioni për Ekonominë dhe Financat e filloi mbledhjen dhe më tej vijoi me votimin e projektligjit “Për afatet 
dhe procedurat e mbylljes së procesit të kontrollit financiar të personave juridikë jobankarë që kanë marrë hua nga publiku I gjerë”, 
të parashikuar në rendin e ditës, në prani të vetëm 11 deputetëve nga 12 të tillë që përbëjnë kuorumin e nevojshëm për çeljen 
e një seance të rregullt parlamentare.

10. Në mbledhjen e datës 27 mars 2012, Komisioni për Veprimtarinë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin shqyrtoi dhe miratoi në parim 
projektligjin “Për shoqëritë e bashkëpunimit bujqësor”, me vetëm 12 anëtarë nga 13 që përbëjnë kuorumin e nevojshëm për 
votimin e projektligjit të parashikuar në rendin e ditës. 

11. Në mbledhjen e datës 28 mars 2012, Komisioni për Veprimtarinë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin e filloi mbledhjen me 10 anëtarë 
nga 13 që nevojiten për hapjen korrekte të saj dhe më tej vijoi me votimin e projektligjit “Për shoqëritë e bashkëpunimit 
bujqësor” me vetëm 7 nga 13 anëtarë që nevojiten për arritjen e kuorumit të nevojshëm.

12. Mbledhja e Komisionit për Veprimtarinë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin, e mbajtur në datën 11 prill 2012, ka nisur në kushtet 
e mungesës së kuorumit, po në këto kushte është kryer dhe procesi i votimit të projektligjit të përcaktuar në rendin e ditës, 
projektligji  “Për ratifikimin e marrëveshjes, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Emirateve 
të Bashkuara, për shërbimet ajrore ndërmjet dhe përtej territoreve të tyre përkatëse”. Në hapjen e mbledhjes, sipas regjistrimeve të 
skuadrës UnëVotoj, kanë qenë të pranishëm 6 nga 24 anëtarë të këtij komisioni, ndërkohë që në votimin e iniciativës ligjore në fjalë 
kanë marrë pjesë 12 anëtarë nga 13 që është pragu minimal, pra më pak se ½, siç parashikohet në Rregullore. Është me rëndësi të 
theksohet fakti që në procesverbalin e përgatitur nga administrata e këtij Komisioni, i cili është publikuar në faqen zyrtare të internetit 
të Kuvendit të Shqipërisë, rezultojnë të pranishëm 15 anëtar.

13. Mbledhja e Komisionit për Veprimtarinë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin, e mbajtur në datën 18 prill  2012, ka nisur konform 
përcaktimeve ligjore, me praninë e 14 nga 24 anëtarë që ka ky komision, por procesi i votimit të projektligjit të parashikuar 
në rendin e ditës, projektligji “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 8053 datë 21.12.1995. “Për kalimin në pronësi pa shpërblim 
të tokës bujqësore” dhe Projektligji “Për disa shtresa dhe ndryshime në ligjin nr 9948 datë 07.07.2008 “Për shqyrtimin e vlefshmërisë 
ligjore të krijimit të titujve të pronësisë mbi tokën bujqësore”, është kryer me vetëm 9 anëtarë nga 13 që është minimumi i 
nevojshëm, pas largimit të pesë prej anëtarëve të Partisë Socialiste.

14. Mbledhja e Komisionit për Veprimtarinë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin, e mbajtur në datën 14 maj  2012, ka nisur në mënyrë 
korrekte, me praninë e 16 nga 24 anëtarë që ka ky komision, por procesi i votimit të  neneve 17-30 të projektligjit “Për 
Peshkimin”, është kryer me vetëm 7 anëtarë nga 13 që është minimumi i nevojshëm, pas largimit të nëntë prej anëtarëve të 
komisionit. 

15. Mbledhja e Komisionit për Veprimtarinë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin, e mbajtur në datën 15 prill 2012, ka nisur në kushtet 
e mungesës së kuorumit me vetëm 11 anëtar nga 13 që kërkon minimum i kuorunit, po në këto kushte është kryer dhe 
procesi i votimit të disa neneve të projektligjit “Për Peshkimin”, përkatesisht të neneve 30 deri në nenin 73.  

16. Në datën 28 maj 2012, Komisioni për Veprimtarinë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin u mblodh për të vazhduar shqyrtimin e 
projektligjit “Për peshkimin”. Procedura e votimit të neneve të projektligjit si dhe e propozimeve që u prezantuan nga deputetët 
u krye në mungesë të kuorumit me vetëm 12 nga 13 anëtarë të pranishëm. 

17. Mbledhja e Komisioni për Veprimtarinë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin, e mbajtur në datën 29 maj , ka nisur në kushtet e 
mungesës së kuorumit, po në këto kushte është kryer dhe procesi i votimit të projektligjit të përcaktuar në rendin e ditës, 
projektligji “ Për garantimin e sigurisë së punës të pajisjeve dhe instalimeve elektrike”

18.  Mbledhja e datës 18 qershor e Komisionit për Veprimtarinë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin ka nisur në kushtet e mungesës 
së kuorumit me vetëm 11 anëtar nga 13 që është pragu minimal, po në këto kushte është kryer dhe procesi i votimit të 
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projektligjit” Për informacionin e konsumit të energjisë dhe burimeve të tjera të produkteve me ndikim në energji”.
19. Në datën 20 qershor, Komisioni për Veprimtarinë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin  e filloi mbledhjen dhe diskutimin e Projektligjit 

“Për organizimin dhe funksionimin e infrastrukturës kombëtare të të dhënave gjeohapsinore në Republikën e Shqipërisë”, në 
mungesë kuorumi në prani të vetëm 12 deputetëve nga 13 të tillë që përbejnë kuorumin e nevojshëm për çeljen e punimeve të 
rregullta të komisionit.

7.3 Prezenca fiktive e deputetëve në mbledhjet e komisioneve parlamentare. 

Prezenca fiktive e deputetëve në mbledhjet e komisioneve parlamentare nuk është me një fenomen, por një rregull normal për Kuvendin 
e Shqipërisë. Ky rregull i ri, i aplikuar nga administrata e Kuvendit të Shqipërisë, ku regjistrohen si të pranishëm deputetë të cilët kanë 
munguar në mbledhje, nuk bazohet në asnjë nen dhe pikë të Rregullores së Kuvendit. Kjo praktikë është tepër problematike për 
mirëfunksionimin e komisioneve parlamentare dhe mund të konsiderohet një vepër penale, për sa kohe kemi të bëjmë me dokumente 
zyrtare të një institucioni shtetëror. 

Një dukuri e evidentuar gjatë periudhës së monitorimit shtator 2011 - shtator 2012  i referohet disa rasteve ku në procesverbalet e 
mbledhjeve të komisioneve parlamentare, të publikuara në faqen zyrtare të internetit të Kuvendit të Shqipërisë, nuk paraqitet prezenca e 
saktë e anëtarëve të komisioneve të përhershme parlamentare.  Janë konstatuar 10 raste të ndryshimit të prezencës së deputetëve 
në mbledhjet e komisioneve. E krahasuar me vitin 2010 ku janë konstatuar 12 raste të ndryshimit të listë-prezencës së deputeteve, ka 
një ulje të vogël të numrit të rasteve për këtë shkelje. 

Mbledhjet problematike renditen si më poshtë vijon:

	 Në mbledhjen e Komisionit për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut, të datës 07.02.2012, gjatë 
shqyrtimit dhe votimit të dy projektligjeve, Projektligjit “Për një ndryshim në ligjin nr. 9180, datë 05.02.2004 “Për statistikat 
zyrtare””, dhe projektligjit “Për një ndryshim në ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik””, u regjistruan nga skuadra 
Unë Votoj, 17 anëtarë prezentë nga 27 që ka ky komision. Ndërkohë, në ballafaqimin që është bërë me procesverbalin e 
Kuvendit të Shqipërisë, rezultojnë 21 anëtarë, 4 anëtarë më shumë të cilët nuk kanë qenë prezentë në mbledhje. 

	 Në mbledhjen e Komisionit për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut, të datës 31.02.2012, gjatë 
shqyrtimit dhe votimit të dy projektligjeve, Projektligjit “Për një shtesë në ligjin nr. 9710, datë 10.04.2007 “Për portet turistike në 
Republikën e Shqipërisë””, si dhe Projektligji “Për disa ndryshime e shtesa në ligjin nr. 9136, datë 11.09.2003 “Për mbledhjen e 
kontributeve të detyrueshme të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore në Republikën e Shqipërisë” të ndryshuar”. Gjatë kësaj 
mbledhje, u regjistruan nga skuadra Unë Votoj, 20 anëtarë prezentë nga 27 që ka ky komision. Ndërkohë, në ballafaqimin që 
është bërë me procesverbalin e Kuvendit të Shqipërisë, rezultojnë 26 anëtarë nga 27 që ka ky komision, 6 anëtarë më shumë 
të cilët nuk kanë qenë prezentë në mbledhje. 

	 Në mbledhjen e Komisionit për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut, të datës 30.02.2012, gjatë 
shqyrtimit dhe votimit të tre projektligjeve,  Projektligjit “Për disa ndryshime në ligjin nr. 8752, datë 26.03.2001, “Për krijimin 
dhe funksionimin e strukturave për administrimin dhe mbrojtjen e tokës”, i ndryshuar”, Projektligjit “Për një ndryshim në ligjin 
nr. 9385, datë 04.05.2005, “Për pyjet dhe shërbimin pyjor”, i ndryshuar” dhe Projektligji “Për një ndryshim në ligjin nr. 9693, 
datë 19.03.2007, “Për fondin kullosor”, i ndryshuar”. Në këtë mbledhje janë regjistruar nga vëzhguesit e skuadrës UnëVotoj, 
22 anëtarë prezentë nga 27 që ka ky komision. Ndërkohë, në ballafaqimin që është bërë me procesverbalin e Kuvendit të 
Shqipërisë, rezultojnë 27 anëtarë nga 27 që ka ky komision, 5 anëtarë më shumë të cilët nuk kanë qenë prezentë në mbledhje. 

	 Në mbledhjen e Komisionit për Veprimtarinë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin, të datës 23.04.2012, gjatë shqyrtimit dhe votimit 
të projektligjit “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9232, datë 13.05.2004 “Për programet sociale për strehimin e 
banorëve të zonave urbane, të ndryshuar””, u regjistruan nga skuadra Unë Votoj, 14 anëtarë prezentë nga 24 që ka ky 
komision. Ndërkohë, në ballafaqimin që është bërë me procesverbalin e Kuvendit të Shqipërisë, rezultojnë 21 anëtarë, 7 
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anëtarë më shumë të cilët nuk kanë qenë prezentë në mbledhje. Anëtarët të cilët nuk kanë qenë prezentë në mbledhje, por 
është firmosur prezenca e tyre në procesverbal, janë; Eduart Shalsi, Aurel Bylykbashi, Besnik Dushaj, Selami Xhepa, Ndrec 
Deda, Ndue Kola, Arion Mucaj.

	 Në mbledhjen e Komisionit për Veprimtarinë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin, të datës 17.04.2012, gjatë shqyrtimit dhe 
votimit të projektligjit “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9232, datë 13.05.2004 “Për programet sociale për strehimin 
e banorëve të zonave urbane”, të ndryshuar””, u regjistruan nga skuadra Unë Votoj, 15 anëtarë prezentë nga 24 që ka ky 
komision. Ndërkohë, në ballafaqimin që është bërë me procesverbalin e Kuvendit të Shqipërisë, rezultojnë 18 anëtarë, 3 
më shumë të cilët nuk kanë qenë prezentë në mbledhje. Anëtarët të cilët nuk kanë qenë prezentë në mbledhje, por është 
firmosur prezenca e tyre në procesverbal, janë përmendur nominalisht si dhe mund të verifikohet prezenca e tyre nga fotot e 
kryera nga skuadra “UneVotoj”; Besnik Dusha, Kreshnik Cipi, Hazir Gashi. 

	 Në mbledhjen e Komisionit për Integrimin Europian , të datës 25.04.2012, gjatë shqyrtimit dhe votimit të projektligjit “Për 
sistemin arsimor parauniversitar në Republikën e Shqipërisë”, u regjistruan nga skuadra Unë Votoj, 7 anëtarë prezentë nga 
10 që ka ky komision. Ndërkohë, në ballafaqimin që është bërë me procesverbalin e Kuvendit të Shqipërisë, rezultojnë 8 
anëtarë, 1 anëtarë më shumë i cili nuk kanë qenë prezentë në mbledhje. Anëtari i cili nuk rezulton të ketë qenë prezentë në 
mbledhje, por është firmosur për prezencën e tij në procesverbal, është z. Taulant Balla.

	 Në mbledhjen e Komisionit për Ekonominë dhe Financat te datës 16.04.2012, gjatë shqyrtimit dhe votimit të projektligjit “Për 
akcizat në Republikën e Shqipërisë”, u regjistruan nga skuadra Unë Votoj, 14 anëtarë prezentë nga 22 që ka ky komision. 
Ndërkohë, në ballafaqimin që është bërë me procesverbalin e Kuvendit të Shqipërisë, rezultojnë 17 anëtarë, 3 anëtarë 
më shumë të cilët nuk kanë qenë prezentë në mbledhje. Anëtarët të cilët nuk kanë qenë prezentë në mbledhje, por është 
firmosur prezenca e tyre në procesverbal, janë; Gjovalin Kadeli, Mesila Doda, Albana Vokshi.

	 Në mbledhjen e Komisionit për Ekonominë dhe Financat të datës 24.04.2012, gjatë shqyrtimit dhe votimit të dy projektligjeve, 
Projektligji “Për ratifikimin e marrëveshjes së huas A, ndërmjet Republikës së Shqipërisë, përfaqësuar nga Ministria 
e Financave, dhe KfW Frankfurt am Main, për financimin e programit “Infrastruktura Bashkiake II, furnizimi me ujë dhe 
kanalizimet për qytetet Berat, Fier, Kamzë, Kuçovë, Lushnjë dhe Sarandë” dhe Projektligji “Për ratifikimin e marrëveshjes 
së huas B ndërmjet Republikës së Shqipërisë, përfaqësuar nga Ministria e Financave, dhe KfW Frankfurt, amMain, për 
financimin e programit “Infrastruktura Bashkiake II, furnizimi me ujë dhe kanalizimet për qytetet Berat, Fier, Kamzë, Kuçovë, 
Lushnjë dhe Sarandë””, u regjistruan nga skuadra Unë Votoj, 14 anëtarë prezentë nga 22 që ka ky komision. Ndërkohë, në 
ballafaqimin që është bërë me procesverbalin e Kuvendit të Shqipërisë, rezultojnë 22 anëtarë, 8 anëtarë më shumë të cilët 
nuk kanë qenë prezentë në mbledhje. Anëtarët të cilët nuk kanë qenë prezentë në mbledhje, por është firmosur prezenca 
e tyre në procesverbal, janë; Flamur Noka, Ervin Koçi, Albert Çaçi, Igli Cara, Luan Skuqi,  Andis Harasani, Arben Ahmetaj, 
Osman Metalla.

	 Në mbledhjen e Komisionit për Veprimtarinë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin, të datave 14.05.2012 dhe 15.05.2012, gjatë 
shqyrtimit dhe votimit të projektligjit “Për peshkimin”. Nga të dhënat e regjistruara nga vëzhguesit e skuadrës UnëVotoj për 
mbledhjen në fjalë janë regjistruar 16 anëtarë prezentë nga 24 që ka ky komision. Ndërkohë, në ballafaqimin që është bërë 
me procesverbalin e Kuvendit të Shqipërisë, rezultojnë 22 anëtarë nga 24 që ka ky komision, 7 anëtarë më shumë të cilët 
nuk kanë qenë prezentë në mbledhje.
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8. SEANCA DËGJIMORE ME GRUPET E INTERESIT DHE SHOQËRINË CIVILE 

Sa i përket procesit të konsultimit me shoqërinë civile dhe grupet e interesit shihet me prioritet zbatimi i nenit 36 të Rregullores së 
Kuvendit të Shqipërisë. Gjatë monitorimit të punimeve parlamentare për këtë periudhë është vënë re një përmirësim i ndjeshëm 
në praktikën e seancave dëgjimore me përfaqësues nga grupet e interesit, duke shënuar një numër total prej 23 takimesh 
konsultative  mes deputetëve dhe grupeve të interesit para miratimit të nismave ligjore të cilat kanë impakt të drejtpërdrejtë social 
dhe ekonomik te këto grupe. Komisionet të cilat kanë respektuar me rigorozitet këtë nen të Rregullores gjenden si më poshtë vijon:

	 Komisioni për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik, 8 seanca të realizuara;
	 Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut, 8 seanca të realizuara;
	 Komisioni për Integrimin Europian, 4 seanca të realizuara;
	 Komisioni për Punën, Çështjet Sociale dhe Shëndetësinë, 3 seanca të realizuara;

9. PREZENCA E DEPUTETËVE NË MBLEDHJET E KOMISIONEVE PARLAMENTARE DHE SEANCAVE     
    PLENARE. 

Në këtë pjesë të raportit paraqiten të dhëna mbi deputetët më të pranishëm në komisionet parlamentare dhe në mbledhjet e seancave 
plenare. Rezultatet e  mëposhtme janë nxjerrë në bazë të kohës që deputetët marrin në mbledhjet e komisioneve parlamentare për 
të diskutuar për çështje të ndryshme. Gjithashtu, në këtë pjesë përfshihen dhe anëtarët e qeverisë që kanë qenë më të pranishëm 
gjatë zhvillimit të mbledhjeve të komisioneve. Në bazë të analizës sasiore të kryer nga skuadra UnëVotoj rezulton se, 92% ka qenë 
prezenca e deputetëve në mbledhjet e seancave plenare, ndërsa në mbledhjet e komisioneve parlamentare prezenca ka qenë në 
masën 75%. E krahasuar me vitin 2010 për periudhën shtator 2009 - shkurt 2010 prezenca e deputetëve në seancat plenare dhe 
komisionet parlamentare ka qenë në masën e 52%, kjo për shkak të bojkotit të Partisë Socialiste.  

10. TRANSPARENCA DHE AKSESI NË DOKUMENTACION

Në një vend demokratik, transparenca është përdorur si një mjet për të mbajtur zyrtarët publikë të përgjegjshëm në luftën kundër 
korrupsionit dhe respektimin e shtetit të së drejtës. Kur aksesi në informacion është i hapur për shtypin dhe publikun, dhe kur grupet e 
interesit marrin pjesë në mënyrë intensive në diskutime të hapura për hartimin e projektligjeve dhe nismave ligjore me impakt social, 
kjo shihet si nivel i lartë i transparencës së institucioneve shtetërore, për rrjedhojë ka më pak mundësi për autoritetet që të abuzojnë 
me sistemin për interesa personale.

Në këtë kuadër, për të katërtën herë, skuadra Unë Votoj nëpërmjet kërkesave zyrtare dhe qytetare, ka matur shkallën e transparencës 
së Kuvendit të Shqipërisë dhe institucioneve qendrore, në Republikën e Shqipërisë. Informimi i qytetarëve dhe transparenca e 
institucioneve shtetërore, është një e drejtë qytetare dhe ligjore, e cila garantohet me ligj nëpërmjet Ligjit nr.8503, datë 30.6.1999 “Për 
të drejtën e informimit për dokumentet zyrtare”. Kërkesat e bëra kanë qenë kryesisht kërkesa zyrtare, të drejtuara në emër të Lëvizjes 
MJAFT!, e më pak kërkesa qytetare, të drejtuara në emër të shtetasve të ndryshëm shqiptarë. Dërgimi i kërkesave zyrtare dhe 
qytetare, është vetëm një prej mjeteve matës të transparencës dhe është gjithashtu urë lidhëse e qytetarëve me pushtetin legjislativ 
dhe atë ekzekutiv. 

Për rrjedhojë website-t e Kuvendit të Shqipërisë dhe institucioneve të tjera që përbëjnë korpusin ekszekutiv, janë një burim i 
drejtpërdrejtë informacioni, megjithëse në shumicën dërrmuese me mungesë të theksuar informacioni për dokumente specifike. 



R
ap

or
ti 

 U
në

vo
to

j

48

U
N

E   O
TO

J.org

Megjithatë, pavarësisht sa më sipër Kuvendi i Shqipërisë i është përgjigjur kërkesave zyrtare në 5 raste nga 16 kërkesa të dërguara 
këtij institucioni. Rastet në të cilat Kuvendi ka kthyer përgjigje kanë qenë me objekt “vënien në dispozicion të vendimeve për 
ndryshmet e Rregullores së Kuvendit”, ndërsa për 11 kërkesat e tjera që lidhen me informacione financiare të Kuvendit të 
Shqipërisë nuk është kthyer asnjë përgjigje.  

Më poshtë janë renditur kërkesat dhe përgjigjet e marra prej Ministrive dhe Këshillit të Ministrave. Kërkesat të cilat kanë marrë një 
përgjigje zyrtare janë të shënuara me shenjën √,ndërsa ato kërkesa që nuk kanë marrë përgjigje janë të shënuara me shenjën x.

1. Raportin e Auditit të Brendshëm për vitet 2009 dhe 2010, Kuvendi i Shqipërisë; x 

2. Projekt-buxhetin vjetor të Kuvendit të Shqipërisë, të miratuar nga Ministria e Financave për vitet 2009-2010; x

3. Tenderimin Publik qe ka patur si qëllim “Rikonstruksionin e godinës ekzistuese të Kuvendit të Shqipërisë; x

4. Tenderimin Publik qe ka patur si qëllim “Rikonstruksionin Sallës së Seancave Plenare, Kuvendi i Shqipërisë; x

5. Tenderimin Publik qe ka patur si qëllim “Mobilimin e Sallës së Seancës Plenare, Kuvendi i Shqipërisë; x

6. Buxhetin faktik për periudhën 2009-2010 të Kuvendit të Shqipërisë; x

7. Curriculum vitae të të gjithë stafit administrativ të Kuvendit të Shqipërisë; x

8. Raportin e Auditit të Brendshëm për vitin 2011, Kuvendi i Shqipërisë; x

9. Buxheti Faktik i Kuvendit të Shqipërisë për vitin 2011; x

10. Tenderin për blerjen e karburantit për vitin 2009-2010, për automjete dhe motor-gjenerator të Kuvendit të Shqipërisë; x

11. Tenderin për blerjen e karburantit për vitin 2011, për automjete dhe motor-gjenerator të Kuvendit të Shqipërisë; x

12. Vendimin nr. 21, datë 4.3.2010, për ndryshimin e Rregullores së Kuvendit të Shqipërisë; √
13. Vendimin nr. 15, datë 27.12.2005, për ndryshimin e Rregullores së Kuvendit të Shqipërisë;√
14. Vendimin nr. 41, datë 24.06.2010, për ndryshimin e Rregullores së Kuvendit të Shqipërisë;√
15. Vendimin nr. 88, datë 24.2.2011, për ndryshimin e Rregullores së Kuvendit të Shqipërisë; √
16. Vendimin nr. 193, datë 7.7.2008 ,për ndryshimin e Rregullores së Kuvendit të Shqipërisë; √

10.1 Procesi gjyqësor me objekt mosdhënie informacioni

Në kuadër të transparencës së institucioneve publike përkundrejt qytetarëve dhe shoqërisë civile, Lëvizja Mjaft me mbështetjen 
ligjore pro-bono të organizatës “Res-Publica” ka vendosur t’i drejtohet gjykatës për të garantuar zbatimin e ligjit, lidhur me kërkesat 
që kjo organizatë i ka drejtuar Kuvendit të Shqipërisë për informacion zyrtar. Ky veprim pason mungesën e përgjigjes nga ana e 
Kuvendit ndaj gjashtë kërkesave për informacion zyrtar që Lëvizja ka depozituar pranë këtij institucioni bazuar në ligjin nr. 8503, datë 
30.06.1999, “Për të drejtën e informimit për dokumentet zyrtare”. Kërkesat për informacion vijnë në kuadër të nismës për përmirësimin 
e transparencës dhe llogaridhënies së institucioneve shtetërore përkundrejt qytetarëve, iniciative kjo e mbështetur nga Fondacioni 
Shoqëria e Hapur për Shqipërinë, Soros. 

Më 5 dhjetor 2011, Lëvizja Mjaft i ka dërguar 6 kërkesa zyrtare Kuvendit të Shqipërisë me objekt marrje informacioni për buxhetin 
faktik dhe atë të detajuar të institucionit për vitin 2009 dhe 2010, për auditin e brendshëm si edhe për tenderin publik për mobilimin dhe 
rikonstruksionin e sallës së seancës plenare. Në mungesë të një përgjigjeje zyrtare, përtej afatit 40 ditor që përcakton Ligji për të Drejtën 
e Informimit, u vijua me procedurat e ankimit administrativ. Këto shkresa i janë dërguar Kuvendit të Shqipërisë më datë 10 shkurt 2012 
dhe megjithëse ka kaluar afati 30 ditor për ankimet administrative, ende nuk kemi marrë një përgjigje zyrtare nga Kuvendi i Shqipërisë.
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Pas ezaurimit tërësor të të gjitha hallkave administrative, Mjaft! ka zgjedhur rrugën gjyqësore, me besimin në funksionimin e një sistemi 
shtetëror operativ, i cili garanton respektimin e ligjit dhe të drejtave të qytetarëve, si në këtë rast, ku kërkohet respektimi i së drejtës 
kushtetuese për informimin publik, parashikuar në Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, si dhe rregulluar me një ligj të posaçëm. 
E konsiderojmë të rëndësishëm këtë hap pasi kërkojmë të sensibilizojmë të gjitha institucionet publike mbi lidhjen e pandashme që 
qëndron mes mirëqeverisjes demokratike dhe informimit publik mbi veprimtaritë institucionale. 

Procesi në fjalë edhe pse kanë kaluar më shumë se 6 muaj nga depozitimi i kërkesë-padisë, vazhdon të zhvillohet në Gjykatën e 
Shkallës së Parë, Tirane.  

10.2 Praktika e aksesit në Kuvendin e Shqipërisë

Praktika e aksesit në Kuvendin e Shqipërisë realizohet nëpërmjet fletë-hyrjeve ditore dhe jo nëpërmjet një leje afat-mesëm apo 
afat-gjatë. Kërkesa për flet-hyrje ditore duhet të dërgohet pranë zyrës së marrëdhënieve me publikun në ora 08�00 AM, të ditës që 
zhvillohet mbledhja e komisioneve parlamentare,  ndërsa për mbledhjet e seancave plenare kërkesa duhet të dërgohet një (1) ditë 
përpara seancës plenare, për të marrë aprovimin e Sekretarit të Përgjithshëm të Kuvendit. Nga eksperienca 6 vjeçare e monitorimit 
te Kuvendit te Shqipërisë skuadra UneVotoj ka operuar nëpërmjet lejeve 3 mujore ose 6 mujore, pa qene e nevojshme marrja e 
konfirmimit nga administrata e kuvendit. Pra me fjale te tjera ku ndryshim ka ndodhur vetem këtë vit apo jo? Të lutem të bëhet e qartë. 

Gjatë muajit nëntor të vitit 2011, skuadra UnëVotoj u njohë me një praktikë të re të aksesit në Kuvendin e Shqipërisë. Për të aksesuar 
në Kuvend, monitoruesit e MJAFT, u duhet që përveç marrjes së konfirmimit nga Sekretari i Përgjithshëm të marrin edhe konfirmimin 
e kryetarëve të komisioneve parlamentare nëse duhet të marrin pjesë në mbledhje apo jo. Kjo praktik e re e vendosur me urdhër të 
Sekretarit te Përgjithshëm ( kështu është komunikuar nga punonjësit e administratës), përbenë shkelje te Rregullores se Kuvendit 
te Shqipërisë, ekzaktesisht neni 35 i Rregullores së Kuvendit i cili fletë për Publicitetin e mbledhjeve të komisioneve parlamentare 
dhe seancave plenare të cilat duhet të jenë të hapura për mediat, grupet e interesit dhe vizitorët që duan t’i ndjekin ato. Kjo e drejtë 
themelore e publikut është një e drejtë kushtetuese, e përcaktuar qartë në nenin 23 të ligjit themeltar shqiptar, e cila i garanton 
mundësinë kujtdo të ndjekë mbledhjet e organeve të zgjedhura kolektive, Kuvendi i Shqipërisë është një organ i tillë.   Moszbatimi i 
rregullt i kësaj procedure ka sjellë pengesa dhe vështirësi në ndjekjen normale të mbledhjeve të komisioneve parlamentare.

Ndërkohë së fundmi, duke iu referuar periudhës Korrik-Shtator 2012 ka patur  një tendencë pozitive nga administrata e kuvendit për 
të mos penguar vëzhguesit e skuadrës unëvotoj për të hyrë normalisht në ambientet e Kuvendit të Shqipërisë. Ndryshimet në fjalë 
mund të konsiderohen si  pozitive në kuadër të nismës së qeverisë për institucione të hapura për publikun, por jo e mjaftueshme  për 
të garantuar standarde europiane të aksesit qytetar.  

Lëvizja MJAFT dhe Skuadra UnëVotoj theksojnë se pjesëmarrja e publikut në mbledhjet e organeve të zgjedhura kolektive, siç është 
Kuvendi i Shqipërisë, është një e drejtë kushtetuese, të cilën institucionet e zgjedhura dhe legjitimuara nga populli për përfaqësimin 
e denjë të interesave dhe vullnetit të këtij të fundit, duhet ta respektojnë maksimalisht. Gjithashtu, parimi i institucionit të hapur dhe 
transparenca e Parlamentit i shërbejnë dy qëllimeve specifike. Nga njëra anë, mbrohet interesi publik sepse pakësohet mundësia 
e keqadministrimit dhe korrupsionit. Nga ana tjetër, garantohet e drejta themelore e informimit publik, e njohur ligjërisht edhe në 
legjislacionin shqiptar, si dhe atë europian.  

Një vëmendje të veçantë në këtë raportim periodik duam t’i kushtojmë parimit të institucioneve të hapura, i cili , teorikisht, gjen 
materializim në nenin 35 i Rregullores së Kuvendit të Shqipërisë. Konkretisht, neni 35 pika 1 përcakton “Mbledhjet e komisionit, si 
rregull, bëhen të hapura”. Rregullorja sqaron më tej konceptin “mbledhje e hapur” duke saktësuar se e tillë quhet “mbledhja kur 
media, grupet e interesit ose vizitorët janë të lejuar ta ndjekin atë”. I njëjti parim për garantimin e transparencës aplikohet edhe në 
rastin e seancave plenare, për të cilat Rregullorja shpreh përmes nenit 43 (pika 1) të saj “seancat plenare të Kuvendit bëhen të hapura, 
me përjashtim të rastit kur Kuvendi vendos ndryshe”.
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Gjatë periudhës shtator 2011-shtator 2012 monitoruesit e Lëvizjes Mjaft janë penguar në mënyrë të vazhdueshme nga administrata 
e Kuvendit të Shqipërisë për të ndjekur mbledhjet e komisioneve parlamentare dhe seancave plenare. Për ketë periudhe raportimi 
janë realizuar 45 kërkesa për akses ne Kuvendin e Shqipërisë Disa nga rastet e ndalimit të ndjekjes se mbledhjeve dhe arsyetimet 
përkatëse i gjeni si më poshtë vijon:

Më konkretisht: 

Në datën 15 nëntor 2011 arsyeja e moslejimit të pjesëmarrjes në mbledhjen e komisionit për Ekonominë dhe Financat dhe Komisioni 
për Çështjet Ligjore dhe te Drejtat e Njeriut parlamentare ishte mungesa e Sekretarit të Përgjithshëm të Kuvendit; 

Në datën 26 nëntor 2011 monitoruesit janë penguar të ndjekin punimet parlamentare pasi, sipas punonjësve të sigurimit nuk ka pasur 
vende të lira në sallat e mbledhjeve të të dy komisioneve që zhvilloheshin paralelisht (Komisioni për Veprimtarinë Prodhuese, Tregtinë 
dhe Mjedisin dhe Komisionit për Edukimin);

Në datat 21, 22, 23 nëntor 2011, na është mohuar leja për ndjekjen e mbledhjeve të komisioneve pasi punonjësja përgjegjëse e 
Administratës së Kuvendit të Shqipërisë për marrjen e kërkesës për asistim në mbledhje, kishte probleme shëndetësore dhe nuk ishte 
paraqitur në punë, e për rrjedhojë monitoruesit e skuadrës UnëVotoj nuk mund të pajiseshin me lejen ditore; 

Për mbledhjet e komisioneve parlamentare të datës 30 nëntor punonjësit e Administratës së Kuvendit i njohin monitoruesit me një 
procedurë të re, e cila nuk ishte aplikuar asnjëherë më parë, në gjashtë vite eksperiencë në monitorimin e parlamentit, sipas tyre duhej 
konfirmimi i kryetarëve të komisioneve parlamentare për lejimin apo jo të monitoruesve dhe përfaqësuesve të shoqërisë civile, pas 
kësaj leja ofrohet  vetëm pasi mbledhjet kishin përfunduar tashmë
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11. ANALIZA E BUXHETIT TË KUVENDIT TË SHQIPËRISË

Lëvizja Mjaft vazhdimisht ka monitoruar nga afër aktivitetin e Kuvendit të Shqipërisë, falë një bashkëpunimi me administratën e këtij 
institucioni në fillimet e vitit 2005. Ky monitorim u bë i mundur bazuar në një marrëveshje me administratën e Kuvendit në atë periudhë, 
bashkëpunim i cili erdhi duke u përkeqësuar njëanësisht nga viti në vit, për shkak të publikimit të raporteve mujore dhe vjetore në të 
cilat analizohej puna e këtij institucioni. 

Një vëmendje e veçantë i është kushtuar, në të gjitha publikimet UnëVotoj, financave parlamentare dhe analizës së buxhetit të 
Kuvendit të Shqipërisë, analizë e cila ka evidentuar disa handikape në fushën e menaxhimit të financave të ligjvënësit tonë krahasuar 
më të njëjtin institucion në vendet e rajonit. 

Deputetët e Kuvendit të Shqipërisë mbrohen dhe mbështeten nga një paketë ligjesh20 të aprovuara nga ata vetë, me konsensus të 
plotë nga të gjitha kahet politike. Gjatë këtyre 16 viteve sistem pluralist, në periudha të ndryshme, deputetët e parlamentit shqiptar 
kanë miratuar ligje që i ndihmojnë ata të zhvillojnë aktivitetin parlamentar krejt normalisht, por jo vetëm kaq, me konsensus ata kanë 
miratuar paketa ligjore të cilët i favorizojnë deri në fund të jetës së tyre, me pensionet e parakohshme të cilat janë dhjetë herë me të 
larta se pensionet e qytetarëve të thjeshtë. Këto ligje sanksionojnë të drejtën e deputetëve tanë për të pasur në dispozicion kuota për 
karburant, dieta për jashtë dhe brenda vendit, të marrin pagë ekstra për pjesëmarrjen në komisione parlamentare, e shumë privilegje 
të tjera.

Vitet e fundit, në vazhdimësi në mediat e shkruara dhe vizive, Kuvendi i Shqipërisë është përmendur shpesh si institucion që shpenzon 
fonde publike të konsiderueshme. Fondet e Kuvendit, planifikohen dhe harxhohen për investime të padobishme, udhëtime dhe dieta 
jashtë shtetit, blerje karburanti, shpenzime për komunikim dhe honorare, shpenzohen në rritjen e numrit të punonjësve dhe fondin e 
pagave, duke boshatisur sistematikisht buxhetin e institucionit. Këto shpenzime konsiderohen mjaft të larta dhe pse jo të pajustifikuara 
për standardet e shtetit shqiptar dhe ndikojnë drejtpërsëdrejti ne xhepat e taksapaguesve shqiptarë. 

Nëse marrim në analizë buxhetet e planifikuara dhe faktike të të gjithë institucioneve qendrore dhe lokale konstatohet se Kuvendi i 
Shqipërisë mbetet institucioni me shpenzimet më të larta operative, investime dhe fonde pagash të cilat kanë ardhur në rritje nga viti 
në vit. 

Duhet theksuar se për kryerjen e kësaj analize skuadra “UnëVotoj” është bazuar kryesisht në dokumente të marra nga faqja zyrtare e 
internetit të Ministrisë së Financave. Sa i përket të dhënave zyrtare të kërkuara nga Kuvendi i Shqipërisë nuk është vënë në dispozicion 
asnjë dokument, megjithëse Lëvizja Mjaft i ka ezauruar të gjitha procedurat që parashikohen në ligjin nr. 8503, “Për të drejtën e 
informimit për dokumentet zyrtare”. Për këtë fakt, Lëvizja Mjaft, ka ngritur një padi administrative kundër Kuvendit të Shqipërisë me 
objekt, mosdhënie informacioni të klasifikuar si informacion publik, informacion i cili parimisht dhe ligjërisht, duhet të gjendet në faqen 
zyrtare të internetit të Kuvendit. I vetmi dokument i marrë nga websit-i zyrtar i Kuvendit, lidhet me një Relacion mbi Shpenzimet për 6 
mujorin e parë të vitit 2012 dhe Raporti i Monitorimit për 6 mujorin e parë të vitit 2012. 

20.  Ligj.  Nr .8550, datë 18.11.1999 Per “Statusin e Deputetit”
       Ligjit nr. 10160, datë 15.10.2009 “Për rregullimin e shërbimit të transportit për funksionarët publike
       Ligj nr.8097, datë 21.3.1996 Për Pensionet Shtetërore Suplementare të Personave që kryejnë  funksione Kushtetuese dhe të Punonjësve të Shtetit (Ndryshuar    
       me ligjet nr.8500, datë 10.6.1999; nr.9061,  datë 8.5.2003; nr.9827, datë 5.11.2007; nr.9990, datë 15.9.2008
      Vendimit të Kuvendit nr. 68 datë, 20.02.2003 “Për mënyrën e trajtimit të deputetëve”.
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Nr Emërtimi

  

 Viti 2006 Viti 2009 Viti 2010 Viti 2011 Viti 2012

1 Nr punonjësve 394 440 326 349 349

Deputete 126 126 126 126 126

Shofer deputetësh 126 126 0 0 0

Administratë 142 188 200 223 223

2 Pagat 377,000,000 460,000,000 387,632,500 436,000,000 436,000,000

Për deputetë 221,628,960 237,202,000 238,200,000 246,078,000 246,078,000

Shofer deputetesh 36,697,000 41,500,000 0 0 0

Administrate parlamenti 118,674,040 181,298,000 149,432,500 189,922,000 189,922,000

3 Sigurime shoqërore 65,000,000 46,000,000 54,000,000 52,000,000 52,000,000

4 Shpenzime operative 260,000,000 378,000,000 275,067,500 279,500,000 320,000,000

5 Investimet 60,000,000 65,000,000 121,000,000 626,000,000

Rikonstruksion godinash 

-Pajisje për Kuvendin

-Parlamenti i ri

-Sistem sigurie për sallën

-Sistem audio-video për 
-komisionet

-Konkurs nderkombëtar 
Parlamenti i ri

-Mobilim sallës se seancë 
plenare

-Projekt bibliotekë-muze

-Fondi i ngrirë

79,100,000

16,500,000

23,300,000

2,100,000

2,000,000

7,000,000

525,000,000

25,000,000

24,000,000

35,000,000

8,000,000

6 Totali i shpenzimeve 
buxhetore

762,000,000 949,000,000 837,700,000 1,321,900,000 1,434,000,000
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Si çdo vit edhe në vitin në vazhdim, nisur nga të dhënat e Buxhetit Faktik të publikuara në faqen zyrtare21 nga Administrata e Kuvendit 
për 6 mujorin e parë të vitit 2012 , shpenzimet operative kapin një shifër afërsisht 1.5 milion dollarë, ose 250,000 dollarë në çdo muaj. 
Nëse analizohen shifrat nga numri aktual i punonjësve të parlamentit 349 të tillë, (126 deputetë22 + 223 punonjës administrate), rezulton 
që përveç pagës shpenzohen për individ, çdo muaj, 716 USD të tjerë për karburante, komunikim, dieta, udhëtime jashtë shtetit dhe 
shpenzime të tjera administrative. Kjo shifër shpenzimesh është 30.4% më e lartë se në vitin 2005-2006, në një kohë që shpenzimet 
operative të Kuvendit të Shqipërisë, jo vetëm që nuk duhet të rezultonin më të larta se periudhat e mëparshme, por duhet të ishin 
më të reduktuara. Buxhetin e Kuvendit të vitit 2005- 2006 e rëndonin shpenzimet e transportit të deputetëve, për dieta, shpenzime 
për hotele, si dhe shpenzimet për rrogat për 126 shoferët e deputetëve, shpenzime këto që u shkurtuan nga organika e Kuvendit me 
zbatimin e Ligjit nr. 10160, datë 15.10.2009 “Për rregullimin e shërbimit të transportit për funksionarët publike dhe nëpunësitë civili”, të 
cilat vlerësoheshim me një efekt ekonomik prej 915,000 USD në vit.

Në shpenzimet operative aktuale të Kuvendit rreth 50% janë pagesa të realizuara për udhëtime dhe vizita jashtë vendit, dieta brenda 
dhe jashtë vendit, delegacione parlamentare dhe shpenzime të tjera në shërbim të deputetëve dhe administratës së Kuvendit. 
Gjithashtu, deputeti përfiton nga buxheti i shtetit 17,000 lekë në muaj për telefon celularë, ndërsa kryetarët e grupeve dhe komisioneve 
parlamentare, përfitojnë shpenzime telefonie celulare në shumën 20,000 lekë në muaj. Efekti i shpenzimeve të telefonisë celulare për 
Kuvendin rezulton të jetë më tepër se 250,000 USD në vit. Ky nivel shpërblimi ka mbetur në fuqi që në vitin 2003, në bazë të Vendimit 
të Kuvendit nr. 68 datë, 20.02.2003 “Për mënyrën e trajtimit të deputetëve”.

Asnjë nga parlamentarët ose drejtuesit aktualë të administratës së Kuvendit, ende nuk ka shprehur vullnetin dhe nuk ka marr asnjë 
iniciativë për rishikimin dhe eventualisht korrigjimin këtij zëri shpenzimesh në Buxhetin e Kuvendit, duke studiuar tregun dhe ofertat e 
kompanive të telefonisë celulare në kushtet dhe termat aktual. 

Në këto kushte është me rëndësi të theksohet fakti se shuma e përfituar nga parlamentarët për shërbimin e telefonisë celulare 
është tejet e fryrë, duke shkaktuar kështu një kosto financiare krejt të pajustifikuar dhe jashtë nevojave reale të funksionit publik. Ky 
përfundim është lehtësisht i vërtetueshëm po të krahasojmë benefitet materiale të përfituara nga deputetët shqiptar krahasuar me atë 
të vendeve të rajonit, por edhe të vendeve të ndryshme evropiane. 

Megjithëse në vitin 2009, u hoq trajtimi i deputetëve me mjete transporti, shpenzimet dhe trajtimi i deputetëve me karburante mbetet 
përsëri një tarifë e konsiderueshme që rëndon taksapaguesit shqiptarë. Gjatë vitit 2011, vetëm administrata e Kuvendit, pa përfshirë 
shifrat që përfitojnë deputetët për karburant, rezulton të ketë shpenzuar 85,600 USD, mesatarisht 7100 USD në muaj, për makinën e 
Kryetares së Kuvendit, të nënkryetarëve, si dhe për furnizimin e mjeteve të administratës së Kuvendit23. 

Sikundër theksohet edhe më sipër, përveç shpenzimit të karburantit nga administrata e Kuvendit, përfitues janë edhe deputetët, të cilët 
gëzojnë privilegjin e trajtimit mujor me dietë për transport në vlerën 37,000 lekë deri në 57,000 lekë në varësi të zonës elektorale. Si 
qytetar dhe taksapagues të Republikës së Shqipërisë anëtar të Lëvizjes MJAFT kanë kërkuar bërjen transparente të dokumentacionit 
që justifikon shpenzimin e këtyre parave publike, por asnjë përgjigje nuk është kthyer nga administrate e Kuvendit të Shqipërisë. Duke 
patur parasysh që kërkesat në fjalë kanë qenë të vazhdueshme, lind e drejta të besojmë që moskthimi i përgjigjes dhe mungesa e 
transparencës për shpenzimet buxhetore të Deputetëve dhe administratës së Kuvendit nuk është një neglizhencë e rastit. 

Një tjetër përfitim material që vihet në dispozicion të deputetëve përtej pagës mujore dhe përfitimeve të lartpërmendura janë honoraret 
për pjesëmarrje në mbledhjet e komisioneve parlamentare. Trajtimi financiar i deputetëve shqiptar parashikon që përveç pagesës 
mujore prej 156,000 lekësh, ata të përftojnë pagesë ekstra për prezencën fizike në mbledhjet e komisioneve parlamentare me një 
vlerë mesatre prej 17,000 lekësh në muaj; efekti vjetor i kësaj pagese është 250,000 USD. Ashtu sikundër është theksuar edhe më 
parë nga Lëvizja MJAFT! një pagesë e tillë, e cilësuar si “honorare për pjesëmarrje në mbledhjet e komisioneve parlamentare” duhet 

21.  http�//www.parlament.al/web/Buxheti_i_Kuvendit_11312_1.php
22.  Pjesa tjetër e deputetëve janë ministra dhe përfi tojnë pagën nga ky pozicion.  Pjesa tjetër e deputetëve janë ministra dhe përfitojnë pagën nga ky pozicion. 
23.  Vlen të theksohet që lënda djegëse e konsumuar shërben vetëm për automjetet në përdorim të Administratës së Kuvendit të Shqipërisë, pra ka destinacion au-
tomjetet dhe nuk shërben për ngrohjen e godinave, pasi për ngrohejn e ambjenteve të këtij institucioni shfrytëzohet energjia elektrike. 
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konsideruar e tepërt dhe e pajustifikueshme, pasi pjesëmarrja fizike dhe aktive e deputetëve në mbledhjet e komisioneve parlamentare 
është pjesë e detyrave dhe përgjegjësive të çdo të zgjedhuri nga elektorati, pra është pjesë e kompetencave dhe përgjegjësive të 
përfaqësimit të zgjedhësve në radhët e legjislativit. Si e tillë kjo “punë” nuk duhet të diferencohet nga pjesa tjetër e detyrave dhe për 
rrjedhojë as nga paga si deputet, pagë e cila në raport me pagën mesatare në Shqipëri (në sektorin publik e privat) është rreth 4 herë 
më e lartë24. 

Duke bërë një krahasim të thjeshtë të fondit të pagave të institucionit të Kuvendit të Shqipërisë me institucionet e tjera buxhetore 
(kryesisht ministritë) rezulton që për numrin e personelit që ka, Kuvendi i Shqipërisë është një nga institucionet me stafin më të 
mirëpaguar në vend. Konkretisht, shpenzimet për paga vetëm në 6-mujorin e parë të vitit 2012 në institucionin e Kuvendit, kapin vlerën 
e rreth 2.100.000 USD, që i takon afërsisht 350,000 USD çdo muaj për një staf prej 349 të punësuarish, ku përfshihen dhe deputetët.

Në analizën e shpenzimeve të Kuvendit të Shqipërisë, pas vitit 2009 me miratimin e ligjit nr. 10160 “Për rregullimin e shërbimit të 
transportit për funksionarët publike dhe nëpunësitë civili”, pritej që totali i shpenzimeve buxhetore të ulej, fenomen ky që nuk u vërejt, 
për të mbërritur deri në vitin 2012 ku totali i shpenzimeve buxhetore për institucionin e Kuvendit të Shqipërisë kapi shifrën maksimale 
prej 1,434,000,000 lekësh (referoju tabelës dhe grafikut të më poshtëm). 

24.  Sipas të dhënave të INSTAT paga mesatare (sektori publik dhe privat) është 36.075 lekë, ndërkohë që paga e deputetit është 156.000 lekë.

Numri punonjësve

414

434

440

477

349

349

349

Viti

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Fondi pagave

442,000

479,000

448,000

469,000

-

440,900

436,000

Tot shpenzimeve buxhetore 000/lekë

942,000

1,066,000

1,180,000

1,043,000

869,000

1,321,900

1,434,000
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Në rritjen e totalit të shpenzimeve buxhetore të Kuvendit të Shqipërisë duhen konsideruar si “kontributor” edhe projektet për 
rikonstruksionin e godinave të Kuvendit s dhe nisma për ngritjen e Parlamentit të Ri. Është më vend të theksohet që paratë publike 
të investuara për riparimin dhe rikonstruksionin e godinave ekzistuese të ligjvënësit shqiptar nuk përputhen me perspektivën dhe 
strategjinë e godinës deklaruar nga titullarët e institucionit. Pothuajse çdo vit, nga Kuvendi i Shqipërisë janë zhvilluar disa tendera me 
objekt “Rikonstruksion i zyrave dhe ambienteve ekzistuese të Kuvendit”; “Makineri dhe pajisje për Kuvendin”; “Konkursi ndërkombëtar 
për Parlamentin e Ri nr.1 në vitin 2005, nr. 2 në vitin 2009 dhe nr. 3 në vitin 2012. 

Zhvillimi i konkurseve ndërkombëtare për ngritjen e kompleksit të ri parlamentar nga njëra anë dhe vijimi i proceseve restauruese 
të godinave ekzistuese është një praktikë e panevojshme e cila shoqërohet me një kosto financiare të pajustifikuar. Në këtë kuadër 
vetëm për vitin 2012, janë kërkuar nga Buxheti i Shtetit 40,000,000 USD për ndërtimin e Kompleksit të Ri Parlamentar me destinacion 
zbatimin e projektit, prishjen e ambienteve të ish-Piramidës dhe nisja e punimeve për fillimin e ndërtimit të godinës së re të legjislativit. 
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12. ANALIZA E DEKLARIMIT TË PASURISË SË DEPUTETËVE

Procesi i analizimit të pasurive të deputetëve  është mjaft i rëndësishëm sa i përket përpjekjeve të institucioneve përgjegjëse, mediave 
dhe shoqërisë civile, për të ndikuar pozitivisht  në uljen e korrupsionit, minimizimin e rasteve të konfliktit të interesit dhe fshehjen 
e pasurisë të deputetëve të Kuvendit të Shqipërisë. Qëllimi i këtij komponenti nuk është mbivendosja e punës së institucionit të 
Inspektoratit të Lartë të Kontrollit dhe Deklarimit të Pasurive, por është ndihma që shoqëria civile dhe Lëvizja Mjaft synojnë t’u japin 
institucioneve të pavarura në luftën kundër korrupsionit. Vlera e shtuar që Mjaft sjellë me këtë komponentë lidhet me informacionin që 
mjaft siguron nga denoncime të qytetarëve apo informacione të ndryshme të medias në lidhje me pasuri të fshehura të deputetëve si 
dhe burime të tjera financiare të pa deklaruara nga deputetët. Këto informacione ballafaqohen me asetet e deklaruara dhe nëse nuk 
rezultojnë të deklaruara u dërgohen ILDKP si indicie për nisjen e një verifikimi.

Në këtë pjesë të raportit pasqyrohen të ardhurat dhe pasuritë për secilin deputet që ka shërbyer gjatë periudhës shtator 2011-korrik 
2012. Ky informacion mbështetet mbi deklaratën personale të secilit deputetet për vitet 2010 dhe 2011, dorëzuar në Inspektoratin e 
Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive (ILDKP). Për periudhën në fjalë janë analizuar 280 deklarime të pasurisë së deputetëve, 
prej të cilave janë nxjerrë diferencat ndërmjet pasurisë së akumuluar dhe detyrimeve ndaj palëve të treta (banka ose hua nga individ). 
Sa i përket procesit të punës, në analizën e deklarimeve të pasurisë janë konstatuar 8 raste ku nuk justifikohet shuma e marrë kredi 
me të ardhurat vjetore të deputetit.  
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Emër  Mbiemër

Ridvan Bode

Spiro Ksera

Arben Imami

Bujar Nishani

Partia

PD

PD

PD

PD

Të ardhurat familjare

(viti 2011)
Eraldo Bode (të ardhura nga 
pensioni familjar 69.666 leke 
+ të ardhura nga interesa 
bankare 115.290 lekë)

(viti 2010)
Nuk ka deklarime

(viti 2011)
Të ardhurat nga paga e 
bashkëshortes, 643.452 
lekë.

(viti 2010)
Të ardhurat nga paga e 
bashkëshortes me vlerë 
659.304 lekë. 

(viti 2011)
Të ardhura nga paga e 
bashkëshortes si pedagoge 
në “Akademinë e Arteve” me 
vlerë 1,044,000 lekë.
Të ardhura nga aktiviteti 
personal i bashkëshortes 
me vlerë 30,268.67 euro.

(viti 2010)
Të ardhura nga aktiviteti 
profesional i bashkëshortes 
me vlerë 6244 euro. 
 Të ardhura nga paga e 
vjetore e  bashkëshortes 
1.044.000 lekë.

(viti 2011)
Të ardhura nga paga e 
bashkëshortes me vlerë 
995,064 lekë.
Të ardhura nga shpërblimet 
me vlerë 9,000 lekë.
Të ardhura nga paga e 
bashkëshortes si anëtare 
e KMB të PSH me vlerë 
243,600 lekë.

Të ardhurat personale

(viti 2011)
1.823.232 lekë (paga dhe 
shpërblime).
Të ardhura nga interesat 
bankare 288.000 leke

(viti 2010)
Nuk ka deklarime

(viti 2011)
Të ardhurat nga paga si 
Ministër, 1.658.322 lekë.

(viti 2010)
Të ardhurat nga paga si 
Ministër me vlerë 2.153.230 
lekë.

(viti 2011)
Të ardhura nga paga si 
Ministër me vlerë 1,699,432 
lekë.

 (viti 2010)
Të ardhura nga paga si 
Ministër me vlerë 1.687.249 
lekë.

(viti 2011)
Të ardhura nga paga si 
Ministër me vlerë 1,656,000 
lekë.
Të ardhura nga honorare si 
anëtar i KLD me vlerë 81,000 
lekë.
Të ardhura nga KRTRSH me 
vlerë 54,000 lekë.
Të ardhura nga shpërblimet 
me vlerë 9,000 lekë.
Të ardhura nga qera e 
dyqanit në Durrës me vlerë 
720,000 lekë + 12,000 euro.

Llogari bankare/interesa

(viti 2011)
Llogari rrjedhëse, gjendja 
611.990 lekë.
Depozitë në emër të E.Bode, 
gjendja 1.716.540 lekë.

(viti 2010)
Depozite në emër të R.Bode 
me gjendje 4.000,000 lekë.
Depozitë në emër të Eraldo 
Bode, gjendja 1.601.250 leke. 
Depozitë Adela Bode, gjendja 
1.601.250 lekë.

(viti 2011)
Llogari rrjedhëse, gjendja 
660.841 lekë. 
Shtuar në depozitë e 
bashkëshortes e krijuar 
nga të ardhurat nga  pagat, 
gjendja 1.200.000 lekë

(viti 2010)
Llogari rrjedhëse për pagën, 
gjendja 298.504 lekë. 
Depozitë e bashkëshortes 
e krijuar nga të ardhurat e 
pagës, shtuar me 2.000.000 
lekë.

(viti 2011)
Nuk ka ndryshime

(viti 2010)
Nuk ka ndryshime

(viti 2011)
Depozitë bankare në Intesa 
San Paolo Bank me vlerë 
512,112 lekë.
Depozitë në Raiffeisen Bank 
me vlerë 1976 euro.
Depozitë në Intesa San 
Paolo Bank në emër të 
bashkëshortes, me vlerë 
1122+90 interes euro.
Depozitë në Raiffeisen Bank 
në emër të bashkëshortes, 
me vlerë 2777 euro.

Detyrime

viti 2011)
Kredi për apartament, 
marrë nga Enti Kombëtar i 
Banesave, gjendja 1.520.000 
lekë.
Kredi në euro, marr në vitin 
2007 me gjendje 20.109 euro.

(viti 2010)
Nuk ka deklarime

(viti 2011)
Kredi për blerje apartamenti, 
gjendja 4.818.871 lekë

(viti 2010)
Kredi për blerje apartamenti, 
gjendja 4.985.109 lekë. 

(viti 2011)
Kredi për strehim, gjendja 
2,985,765 lekë.

viti 2011)
Kredi për strehim për tu 
shlyer me vlerë  3.147.649,95 
lekë.

(viti 2011)
Kredi për apartament me 
vlerë për tu shlyer prej 
4,255,214 lekë.
Kredi për shtëpi të Raiffeisen 
Bank me vlerë 120,000 euro.
Pagesë për studimet e 
djalit(studime+fjetje+ushqim), 
13.000 euro në vit.
Pagesë për studimet e vajzës 
5.500 euro. 

Totali i pasurisë së luajtshme/
paluajtshme

(viti 2011)
Përfundimi i riparimit të 
shtëpisë, pronë e rikthyer 
Rakickë- Korcë me vlerë 
5,000,000 lekë.

(viti 2010)
Apartament në Qerret/Kavajë, 
e deklaruar në 2008 me vlerë 
3.744.000 lekë 65%).
Kthim prone në Devoll (ish 
pronë e familjes) me vlerë 
2.000.000 lekë.

(viti 2011)
Nuk ka ndryshime

(viti 2010)
Blerje apartamenti me sip 
106.6 m, në Tiranë me vlerë 
13.000.000 paguar  vetë  deri 
në vlerën 8.000.000 lekë 

(viti 2011)
Nuk ka ndryshime

(viti 2011)
Nuk ka ndryshime

(viti 2011)
Nuk ka ndryshime

ANALIZA E DEKLARIMIT TË PASURISË SË DEPUTETËVE
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Edmond Haxhinasto

Fatmir Mediu

Genc Ruli 

LSI

PR

PD 

(viti 2010)
Paga e bashkëshortes 
80.922 lekë/muaj.
Të ardhura nga qeraja e 
dyqanit në Durrës 720.000 
lekë/vit.
Të ardhura nga qeraja 
e dyqanit në Durrës për 
periudhën shtator-dhjetor 
2010 me vlerë 4.000 euro. 
Paga e bashkëshortes si 
anëtare e KMB të Postës 
Shqiptare 243,442 lekë/vit

(viti 2011)
Të ardhura nga paga e 
bashkëshortes me vlerë 
360,000 lekë.

(viti 2010)
Nuk ka ndryshime

(viti 2011)
Të ardhura nga paga 
dhe shpërblime të 
bashkëshortes si 
drejtoreshë e statistikës 
dhe IT pranë METE, me 
vlerë 2,450,645 lekë.

(viti 2010)
Paga e bashkëshortes 
si zëdhënëse shtypi në 
METE dhe Këshilltare 
pranë Albtelecom me vlerë 
2,016,600 leke. 
Të ardhura nga qeraja e 
banesës në bulevardin 
“Zhan Dark” (12 muaj * 
900 euro = 10,800 euro).

(viti 2011)
Të ardhura nga paga e 
bashkëshortes me vlerë 
1,502,136 lekë.
Të ardhura të 
bashkëshortes për 
shërbime konsulence 
pranë GSA Group me 
vlerë 909,090 lekë.

Të ardhura nga dhënia me 
qera e një apartamenti në 
Durrës me vlerë 600,000 
lekë.

(viti 2010)
Paga si Ministër 137.000leke/
muaj.
Të ardhura dhe honorarë si 
anëtarë i KLD 72.000 lekë/
muaj.
Të ardhura nga qeraja e 
dyqanit në Durrës, shtator-
dhjetor 2010 me vlerë 4.000 
euro. 

(viti 2011)
Të ardhura nga paga si 
Zv-Kryeministër dhe Ministër 
i Punëve të Jashtme me vlerë 
1,803,204 lekë.
Të ardhura nga dieta me 
vlerë 558,880 lekë.
Të ardhura nga qeraja e 
apartamentit, filluar me 1 
dhjetor 2011, me vlerë 250 
euro/muaj.

(viti 2010)
Të ardhurat nga paga si 
Ministër i Punëve të Jashtme 
Janar-Shtator 2010 me vlerë 
981.000 lekë.
Paga si zv/Kryeministër dhe 
Ministër i Punëvetë Jashtme 
Tetor-Dhjetor 2010 me vlerë 
426.000 lekë

(viti 2011)
Të ardhura nga shitja e 
apartamentit tek “Shallvaret” 
me sip. 226 m2, me vlerë 
220,000 euro.
Të ardhura nga paga si 
Ministër me vlerë 1,614,237 
lekë.
Të ardhura nga dieta me 
vlerë 3,605 euro dhe 2,525 
usd.
Të ardhura nga qeraja e 
banesës në bul. “Zhan Dark”, 
me vlerë 8,100 euro.

(viti 2010)
Paga + shpërblime si Ministër 
i Mjedisit 1.661.321 lekë. 
Dieta 3.547 euro dhe 740 
USD

(viti 2011)
Të ardhura nga paga si 
Ministër me vlerë 1,598,808 
lekë.
Të ardhura nga qeraja me 
vlerë 10,000 euro.
Të ardhura nga pjesmarrja në 
Bordin e Fondit të Zhvillimit 
të Zonave Malore me vlerë 
44,400 lekë.

Depozitë në emër të 
bashkëshortes me vlerë 
800 euro.

(viti 2010)
Depozitë bankare, gjendja 
7.700 euro. 
Llogari rrjedhëse 35.000 
lekë. 

(viti 2011)
Shtim në likuditet me burim 
pagën, me vlerë 1,600,000 
lekë (33%).
Pakësim në llogarinë e 
Bankës Intesa San Paolo 
me vlerë 1,152 euro (33%).

(viti 2010)
Shtim në likuiditet me burim 
pagën 500.000 lekë. 

(viti 2011)
Nuk ka ndryshime

(viti 2010)
Llogari rrjedhëse në 
Credins gjendja 94.735 
lekë.
Llogari rrjedhëse në emër 
të bashkëshortes, gjendja 
82.082 lekë.
Shtesë në gjendjen cash 
për vitin 2009 me vlerë 
450,000 lekë. 

(viti 2011)
Interesa të përfituara nga 
investimi në Bono Thesari 
me vlerë 293,574 lekë.
Interesa nga depozita pranë 
Intesa San Paolo me vlerë 
1,039 usd.
Interesa nga depozita pranë 
Intesa San Paolo me vlerë 
170 euro.

(viti 2010)
Nuk ka ndryshime

(viti 2011)
Nuk ka ndryshime

(viti 2010)
Nuk ka ndryshime

(viti 2011)
Kredi tek Raiffeisen Bank 
për tu shlyer, me vlerë 
3,562,144 lekë.
Kredi te BKT për tu shlyer 
me vlerë 242,598.41 euro.
Detyrim ndaj “Oto” për 
blerje apartamenti me vlerë 
21,000 euro.

(viti 2011)
Kredi e marrë për shtëpi në 
BKT, për tu shlyer me vlerë 
148,711 euro.
Detyrim për arsimimin e 
vajzës për vitin 2012 me 
vlerë 7,000 euro.

(viti 2010)
Nuk ka ndryshime

          

(viti 2011)
Nuk ka ndryshime

(viti 2010)
Nuk ka ndryshime

(viti 2011)
Pagesë për apartament sip. 
149.7 m2 me vlerë 54,433 
euro.
Kontratë me Aluizmin për 
kalim trualli në Komunën e 
Golemit me vlerë 2,803,800 
lekë.

(viti 2010)
Nuk ka ndryshime

(viti 2011)
Ndërtim i shtëpisë me sip. 
468m2 në truallin me sip. 
612 m2. 
Për ndërtimin e saj janë 
përdorur 150.000 euro 
kredi e BKT+80,000 usd 
paradhënia+8,000 euro 
nga shitja e 43 quotave te 

Emër  Mbiemër Partia   Të ardhurat familjare Llogari bankare/interesa Detyrime Totali i pasurisë së luajtshme/
paluajtshme

Të ardhurat personale
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 (viti 2010)
Të ardhurat nga paga e 
bashkëshortes me vlerë 
1,506,972 lekë. 

Të ardhura nga shpërblime 
dhe dieta personale me 
vlerë 185,690 lekë.

 (viti 2010)
Të ardhurat nga paga si 
Ministër i Bujqësisë me 
vlerë 1,585,535 lekë. 
Pagesë nga Fakulteti i 
Ekonomisë me vlerë 32,400 
lekë. 
Pagesë nga pjesëmarrja në 
Bordin MADA (zonat rurale) 
me vlerë 22,500 lekë. 
Shpërblime dhe dieta gjatë 
vitit 2010 me vlerë 144.000 
lekë. 

Pakësim të depozitës pranë 
Intesa San Paolo me vlerë 
116 usd.
Interesa nga depozita për 
shkollimin e vajzës me vlerë 
551 usd.
Gjëndja e llogarisë 
rrjedhëse nga maturimi i 
bonove të thesarit pranë 
Raiffeisen Bank me vlerë 
5,525,067 lekë.
Llogari rrjedhëse e 
bashkëshortes pranë Intesa 
San Paolo Bank me vlerë 
1,607,750 lekë.
Interesa të përfituara nga 
depozita pranë Alpha Bank 
me vlerë 2,282 euro.
Interesa prej Bonove te 
Thesarit nga Alpha Bank me 
vlerë 72,950 lekë.

(viti 2010)
Interesa nga Bono Thesari 
me vlerë 358.800 leke
Depozitë nr. 1 me gjendje 
57.723 USD dhe të ardhurat 
nga interesi 3.462 usd.
Depozitë nr. 2 me gjendje 
10.207 USD dhe kapitalizim 
interesi 76 USD. 
Depozitë nr.3 me gjendje 
6.409 euro dhe kapitalizim 
interesi 170 euro. 
Depozitë për shkollimin e 
vajzës me gjendje 35.450 
euro dhe kapitalizim interesi 
780 euro. 
Depozitë  20.000 euro është 
investuar në Fonde investimi 
afatgjatë në vitin 2009. 
Gjendja deri në 31.12.2010 
është 146.8  quota me vlerë 
162.11 euro për kuotë. 
Interesa nga Bono Thesari 
me kapital 4.200.000 lekë 
dhe kapitalizim interesi 
270.400 lekë.
Interesa të tërhequra nga 
investimi i interesave të 
Bonove të thesarit pranë 
Raiffeisen Bank,shtuar dhe 
vlera prej 29.400 lekë me 
kapital 300.000 lekë në 
vlerën 18.263 lekë.
Nga investimet e vitit 2007 
në Fonde investimi, me 
gjendjen prej 100 kuotash 
me vlerë 225.26 euro për 
kuote. 
Llogari rrjedhëse e pagës  
me vlerë 193.834 lekë.
Depozitë me afat 1 vjeçar 
me gjendje 56.830 euro dhe 
kapitalizim interesi 2.427 
euro. 
Interesa dhe kapitalizim 
ne Bono në total kapitali 
7.650.000 leke dhe interes 
540.030 leke. 
Llogari rrjedhëse nga paga 
e bashkëshortes me gjendje 
569.911 leke. 

(viti 2010)
Kredi për tu shlyer me vlerë 
161,479 euro. 

RFZ Bank+ 100,000 usd 
depozita ISP+25,000 euro 
nga shitja e makinës.

 (viti 2010)
Të ardhura nga shitja e  
automjetit tip Rover me 
vlerë 25.000 euro

. 
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Sali Berisha PD (viti 2011)
Pensioni i bashkëshortes 
296,862 lekë. Paga e 
vajzës nga fakulteti i 
drejtësisë 1,066,498 lekë.
(Argita Malltezi)  
Paga si pedagoge në 
fakultetet private dhe 
ekspertiza 8,434,664 lekë 
dhe 35,015 euro. 
Pagesa nga ekspertiza dhe 
mësimdhënie në shkollën e 
Magjistraturës 47,520 lekë. 
Të ardhura nga qiradhënia 
900 euro x 12 muaj. 
Të ardhura nga qiradhënia 
1170 x 12 muaj. 
Të ardhura nga qiradhënia 
1450 x 10 muaj. 
Pagesa të prapambetura 
gjatë ushtrimit të aktivitetit 
tregëtar 8,000 euro.
Të ardhurat e djalit nga 
aktiviteti si person fizik 
(konsulenca juridike) 
1,824,680 lekë.

(viti 2010)
Pensioni i bashkëshortes 
me vlerë 285.672 lekë. 
Paga e vajzës nga 
Fakulteti i Drejtësisë me 
vlerë 1.137.294 lekë. 
Paga si pedagoge në 
Fakultetin privatë me vlerë 
6.635.600 lekë+10.251 
euro. 
Të ardhura nga qeraja e 
apartamentit te godina e 
ETC në emër të vajzës, me 
vlerë 12,800  euro/vit. 
Nga dhënia me qera e 
apartamentit në emër të 
vajzës me vlerë 14,040 
euro/vit.
Të ardhura nga aktiviteti 
privat i djalit 150,000 euro. 
Të ardhura të djalit nga 
aktiviteti si konsulent 
3,632,528 lekë. 

(viti 2011)
Llogari në emër të L.Berisha 
në Tirana Bank 442,369 
lekë. 
Llogari 2 në emer te 
L.Berisha- në Tirana Bank 
161.02 lekë. 
Llogari në emër të L.Berisha 
dhe S.Berisha në Intesa 
Sanpaolo me vlere 
1.510.600 lekë
Llogari në emër të L.Berisha 
dhe S.Berisha në Intesa 
Sanpaolo me vlerë 3,910 
euro
Llogari personale me vlerë 
1,989 USD. 
Llogari në emër të 
bashkëshortes për efekt 
derdhje pensioni me gjendje 
1,702,587 lekë. Llogari 
në emër të L.Berisha në 
Raiffeisen Bank me gjendje 
1,510,491 lekë. 
Llogari në emër të L.Berisha 
në Raiffeisen Bank me 
gjendje 43,684 lekë. 
Llogari personale 180,241 
lekë. 
Llogari personale 3,589 lekë. 
Depozitë në emër të vajzës 
shtimi i llogarisë +44 USD 
dhe +4813 euro. Chavy 
Chase Bank gjendja 347 
USD. 
Llogari në Raiffaisen Bank 
me gjendje +20,008 euro 
dhe + 1,221,471 lekë. 
Llogari në Credins + 12.015 
euro. 
Llogari në Intesa San Paolo 
me gjendje 13.254 dhe – 35 
USD. Pakësim llogarie në 
BKT me – 634,633 lekë. 
Shtuar llogari në Pro Credit 
me +7,392,544 lekë. 
Llogari në emër të (Shkëlzen 
Berisha) pakësuar llogaria 
me 368 lekë. 
Pakësuar llogaria me 23,652 
euro. 
Pakësuar llogaria me 3,600 
lekë. Pakësur llogaria me 
2,067 euro. 
Pakësuar llogaria me 5.145 
SEK.

(viti 2010)
Llogari në emër të 
bashkëshortes 420.721 leke. 
Llogari nr.2 në emër të 
bashkëshortes me gjendje 
158.16 lekë.
Llogari e përbashkët Sali 
dhe Liri Berisha me vlerë 
1.150.600 lekë. 
Llogari e përbashkët nr.2 me 
gjendje 3.910 euro. 
Llogari personale me gjendje 
2.007.42 USD
Llogari në emër të 
bashkëshortes për efekt 
derdhje pensioni me gjendje 

(viti 2011)
Të ardhura nga paga dhe 
shpërblimet 2,277,388 lekë. 
Dieta për udhëtimet jashtë 
vendit 720 euro + 800 USD.

(viti 2010)
Paga dhe shpërblime me 
vlere 2.233.186 leke. 
Dieta për udhëtime jashtë 
vendit 2.720 leke + 160 
USD. 

(viti 2011)
Kontratë qera-marrje 
në emër të djalit 12.000 
euro/vit.

(viti 2010)
Kontratë qera-marrje 
në emër të djalit 12.000 
euro/vit.
Kontratë për blerje makinë 
në emër të djalit me vlerë 
13.000 euro. 

(viti 2011)
Gjendje cash 1.000.000 lekë.

(viti 2010)
Apartament në 
bashkëpronësi të vajzës dhe 
bashkëshortit  me sip 195 m2 
dhe vlerë 200.000 euro. 
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Sokol Olldashi PD Viti 2011
Paga e bashkëshortes si 
pedagoge në Fakultetin 
e Drejtësisë me vlerë 
1.189.353 lekë. 
Paga si pedagoge e 
jashtme në Shkollën e lartë  
jo publike me vlerë 14.040 
euro + 370  euro interesa 
nga llogaria.
Të ardhura nga botime të 
bashkëshortes me vlerë 
207,600 lekë. 
Të ardhura nga maturimi 
i interesit në Pro Credit 
54,000 lekë.

Viti 2010
Paga e bashkëshortes si 
pedagoge në Fakultetin 
e Drejtësisë me vlerë 
1.161.108 leke/vit. 
Paga si pedagoge e 
jashtme në Shkollën e 
lartë jo publike me vlerë 
14.040 euro.
Të ardhura nga maturimi 
i interesit të depozitës në 
emër të bashkëshortes 
60.750 lekë
Të ardhura nga botime të 
bashkëshortes me vlerë 
22.200 lekë.

Viti 2011
Paga vjetore si Ministër 
shpërblime si anëtare i 
KRRTRSH-së,1.688.285 + 
2.180 euro.

Viti 2010
Paga vjetore si Ministër 
01.01.2010 deri në 
31.12.2010 (përjashtuar 
paga dhjetorit)+ shpërblimi i 
fundvitit si buxhetor 10.000 
lekë dhe dieta si anëtare 
në KRRTRSH-së, me vlerë 
1.771.980 lekë+1.260 euro. 

1.405.725 lekë.
Llogari në emër 
tëbashkëshortes me gjendje 
1.510.291 lekë.
Llogari në emër të 
bashkëshortes me gjendje 
43.887 lekë
Llogari personale S.Berisha 
me gjendje 125.473 lekë. 
Llogari personale S.Berisha 
me gjendje 3.972 lekë.
Llogari në emër të vajzës 
shtuar me 20 USD dhe 10.222 
euro. 
Depozitë në emër të vajzës me 
gjendje 6.199 euro. 
Llogari në emër të vajzës 
shtuar me 5 euro dhe 108.688 
lekë.
Llogari e shtuar në emër të 
vajzës, me 10.521 euro. 
Llogari në Intesasanpaolo në 
emër të vajzës, pakësuar me 
70.036 euro dhe 35 USD. 
Llogari në emër të vajzës e 
shtuar me 634.073 lekë. 
Llogari në emër të vajzës e 
shtuar me 7.193.138 leke.
Llogari në emër të djalit e 
shtuar me 130.203 euro.
Llogari rrjedhës e pakësuarme 
3.600 lekë. 
Llogari rrjedhëse e djalit shtuar 
me 23.802 SEK.
Llogari rrjedhëse në emër të 
djalit me gjendje 462.371 lekë. 

 Viti 2011
Pakësimi i gjendjes cash me 
7.000 euro për blerjen e vilës 
në Gjirin e Lalzit.

Viti 2010
Llogari rrjedhëse në emër 
të bashkëshortes shtuar me 
14.040 euro. ( të ardhura 
të krijuara nga puna si 
pedagoge).
Llogari rrjedhëse në 
bashkëpronësi me gjendje 
115.235 lekë. 
Gjendje cash në 
bashkëpronësi shtuar me 
5.450 lekë.
Pakësuar llogaria në euro 
në emër të bashkëshortes 
-2.600 euro. 
Pakësim i llogarisë së 
bashkëshortes me -519.251 
lekë.
Llogari me gjendje 824 lekë.
Të ardhura të bashkëshortes 
nga interesa bankare me vlerë 
60.750 lekë.

Viti 2011
Kesti i dytë prej 27.000 euro 
për vilën, për tu paguar deri 
në 31.12.2012.

Viti 2010
Kredi me gjendje 
82.150 lekë.( për blerje 
apartamenti)

Viti 2011
Shtuar pasuri, vile e tipit 
dupleks me sipërfaqe 
151.37 m2, me vlerë 57.000 
euro në Gjirin e Lalzit. 
Kësti i parë i shlyer në 
momentin e lidhjes së 
kontratës dhe kësti i dytë 
do shlyhet në 31.12.2012. 
Sqarime( pagesa e këstit të 
parë prej 30.000 euro është 
kryer nga kursime në vite 
me burim paga.

Shtuar bashkëshortes nga 
të drejtat nga trashegimia, 
pasuri e paluajtshme 1/5 
pjesë e 29 m2, (tokë dhe 
njësi)

Emër  Mbiemër Partia   Të ardhurat familjare Llogari bankare/interesa Detyrime Totali i pasurisë së luajtshme/
paluajtshme

Të ardhurat personale



R
ap

or
ti 

 U
në

vo
to

j

62

U
N

E   O
TO

J.org

Nasip Naco

Genc Pollo

Majlinda Bregu

LSI

PD

PD

Viti 2011
Të ardhura nga 
paga dhe shpëblimet 
për vitin 2011 të 
bashkëshortes 
si specialiste në 
Drejtorinë Rajonale 
të Punësimit Tiranë 
600.000 lekë.

Viti 2010
Të ardhura nga 
paga dhe shpëblimet 
për vitin 2010 të 
bashkëshortes 
si specialiste në 
Drejtorinë Rajonale 
të Punësimit Tiranë 
500.000 lekë.
Viti 2011
Nuk ka deklarim

Viti 2011
Të ardhura nga paga 
e bashkëshortit nga 
Mediavision me vlerë 
48,000 euro.

Viti 2010
Të ardhura 
nga paga,dieta 
bashkëshorti nga 

Viti 2011
Të ardhura nga paga dhe 
shpërblime si deputet 
dhe Ministër i ekonomisë 
tregtisë dhe Energjitikës 
1.943.867 lekë.

Viti 2010
Të ardhura nga paga dhe 
shpërblimet për vitin 2010 
si deputet dhe Nën/kryetar i 
kuvendit 2.841.400 lekë.

Viti 2011
Të ardhura nga paga si 
Ministër me vlerë 1,709,760 
lekë.
Të ardhura nga honorare si 
kryetar i Këshillit Drejtues të 
Fondit Shqiptar të Zhvillimit 
me vlerë 87,809 lekë.

Viti 2010
Të ardhurat nga paga si 
Minister 1.681.981 lekë.

Viti 2011
Të ardhura nga qera 
ambienti dhënë Intesa San 
Paolo Bank me vlerë 27,000 
euro ne vit.
Të ardhura nga paga si 
ministre me vlerë 1,385,133 
lekë.

Viti 2010
Të ardhura nga paga,dieta 
vjetore 1.385.133 lek .
Të ardhura nga qeradhënie 

Viti 2011
Depozitë 1- me vlerë 2.400.000 
lekë. depozitë 2- me vlerë 
300.000 lekë( te dyja depozitat 
e mesiperme te shtuara nga 
kursimet e pages) 
depozita 3- shtimi me vlerë 
1.400.000 lekë( shtuar nga 
paga si Minister i METE

Viti 2010
Depozitë 1 me vlerë 800.000 
lekë.
Depozitë 2 me vlerë 300.000 
lekë.
Llogari rrjedhëse në emër të 
bashkëshortes me vlerë 500 
euro.
Llogari bankare shtuar me 
500.000 lekë nga paga dhe 
shpërblime si deputet dhe Nen/
kryetar i Kuvendit).

Viti 2011
Pakësim i llogarisë bankare në 
Tirana Bank me vlerë 67.07 
euro.
Depozitë Kartë Viza tek Tirana 
Bank me vlerë 910 euro.
Pakësim i llogarisë bankare 
në Intesa San Paolo me vlerë 
120,000 lekë.
Pakësim i llogarisë bankare 
në Intesa San Paolo me vlerë 
1,347 euro.
Pakësim i llogarisë bankare 
në Intesa San Paolo me vlerë 
1,687 usd.
Shtim i llogarisë bankare në 
Raiffeisen Bank me vlerë 
467,645.85 lekë.

Viti 2010
Llogari bankare  1 lekë shtesë, 
gjrendja 103.924 lekë.
 Shtesë në llogari ne 60 usd .
 Pakësim i llogarisë me  
1.266.26 euro
Llogari bankare 2, pakësim 
571.805 lekë.
Llogari bankare 1, (ime bije e 
para) shtesë 153.352.99 lekë .
 Llogari bankare (ime bijë 
e dyta) shtesë 149.725.42 lekë.

Viti 2011
Pakësim i llogarisë rrjedhëse 
në Intesa San Paolo Bank me 
vlerë- 703 euro.
Overdraft i marrë në llogarinë 
e Intesa San Paolo me vlerë 
5,000 euro.
Shtim i depozitës pranë Intesa 
San Paolo Bank me vlerë 
242,98 usd.
(Namik Ajazi)
Pakësim i llogarisë bankarë 
pranë Intesa San Paolo Bank 

Viti 2011
Kredi për banëse me 
gjendje për tu shlyer 
3.582.600 lekë.

Viti 2010
Kredi për banesë me 
gjendje 3.864.000 lekë.

Viti 2011
Kredi per blerje apartamenti 
nga Kompania Epidam  
ne Qerret/Kavaje  gjendja 
29,831 euro.

Viti 2010
Kredi për blerje apartamenti 
nga Kompania Epidam  
në Qerret/Kavajë  gjendja 
33.477 euro.

Viti 2011
Nuk ka ndryshime të reja.

Viti 2010
Overdraft i marrë në 
shumën 145,000 euro 
nga Majlinda Bregu dhe 
bashkëshorti.
Qeramarrje zyre  298 euro/
muaj prill nga bashkëshorti.

Viti 2011
Nuk ka ndryshime të reja

Viti 2010
Shtëpi banimi+ shtesë me 
sip.170m2 Tiranë me vlerë 
6.500.000 lekë, ( nga te 
cilat 5.000.000 lekë. 
Kredi dhe pjesa tjetër 
prej 1.500.000 lekë nga 
kursimet familjare në 
vite. Shtëpi e deklaruar 
më parë)

Automjet në emër të 
bashkëshortes  me vlerë 
500.000 lekë(deklaruar 
më parë)

Viti 2011
Nuk ka ndryshime te reja

Viti 2010
Apartament në Qerret/ 
Kavaje me sip 130 m2 me 
vlerë 70.000 euro. Burimi 
i të ardhurave: 1. Shitja 
e apartamentit te Pishat 
e Buta,Golem (pasuri e 
deklaruar me parë). 

Viti 2011
Nuk ka ndryshime të reja.

Viti 2010
Pronësi apartamenti 
200m2+ verandë 
Rr.Devish Hima 
nëbashkëpronësi.

Paguar 80.000 lekë nga 
totali 2 milion e 500 mijë 

Emër  Mbiemër Partia   Të ardhurat familjare Llogari bankare/interesa Detyrime Totali i pasurisë së luajtshme/
paluajtshme

Të ardhurat personale



63

S
ht

at
or

 2
01

1 
- S

ht
at

or
 2

01
2

U
N

E 
  O

TO
J.

or
g

Myqerem Tafaj

Eduart Shalsi

Englantina Gjermeni

PD

PS

PS

Mediavision vjetore 50.000 
euro.

Viti 2011
Të ardhurat e 
bashkëshortes Drejtoreshë 
kopshti 550.592 lekë. 
Të ardhurat e së bijës si 
punonjëse e bibliotekës 
në Universitetin Politeknik 
Tiranë 275.778 lekë. 
Të ardhurat e së bijës 
(Enkeleda Tafaj) si 
kërkuese shkencore në 
një universitet Gjerman me 
vlerë 46.955 Euro.

Viti 2010
Të ardhurat e 
bashkëshortes Drejtoreshë 
kopshti 523.634,4 lekë.
Të ardhurat e së bijës si 
kërkuese shkencore në 
një universitet Gjerman me 
vlerë 45.300 Euro.

Viti 2011
Nuk ka deklarime

Viti 2011
Të ardhurat e bashkëshortit 
a- paga e shpërblime 
4.399.880 lekë. b-interesa të 
marrë 825.675 lekë. 
c- të ardhura nga konvertimi 
595 GBP. 
d- interesa të marra 334 
USD. 
e- interesa të marrë 763 SD. 
F-interesa të marrë 313 euro. 
G- interesa të marrë  99 
GBP.

ambjeniti   dhënë Bankës 
Intesa Sanpaolo 2250 x 12 
muaj =27.000 euro.

Viti 2011
Të ardhura nga paga, 
honorare dhe shpërblime 
nga MASH 2.231.159 lekë. 

Viti 2010
Të ardhurat nga paga me 
vlerë 2.469.352 lekë.

Viti 2011
Të ardhura nga paga si 
deputet me vlerë 1,853,526 
lekë.

Viti 2010
Të ardhurat nga paga si 
deputet 1.794.812.

Viti 2011
Të ardhura nga paga dhe 
shpërblimet si deputet 
1.789.320 lekë. 
Paga 1-pedagoge 172.800 
lekë. 
2- pedagoge 94.400 lekë. 
Pjesë projekti 1- 1.950 USD. 
Pjesë projekti 2- 1.958 euro.

me vlerë 18,118.67 euro.
Pakësim i llogarive në lekë me 
vlerë 1,151,659.03 lekë.

Viti 2010
Llogari rrjedhëse, pakësuar me 
280.831 lek. 
Overdraft   592 EURO . Llogari 
në USD shtuar 96 USD.
Overdraft në emër të të dyve 
me vlerë 145.000 euro.
Depozitë e bashkëshortit 
16.000  euro +1.331.773 lekë + 
1.694 USD. 
Depozitë 2  245 USD.

Viti 2011
Likuiditete 1- në rritje (M.Tafaj) 
1.563.953 lekë. 
Likuiditete 1-në rritje (N.Tafaj) 
5749 euro. Likuiditete 3- në 
pakësim në Landesbank 
Stuttgart Gjermani 5347 euro. 
Likuiditete 4- në rritje (B.Tafaj) 
212.438 lekë.

Viti 2010
Likuiditete 1. pakësim me vlerë 
4.458.310,7 lekë.
Likuiditete 2. pakësim me vlerë 
439,510.5 lekë.
Likuiditete 3. pakësim 2575,2 
euro.
Likuiditete të së bijës 1. 
pakësim 2.700 euro.
Likuidetete 2 pakësim 10.400 
euro.
Veturë e blerë në 2008 me 
pakësim 2000 euro.
Likuiditet i anuluar në 2010  me 
pakësim 12.000 euro.

Viti 2011
Nuk ka ndryshime

Viti 2010
Nuk ka ndryshime

Viti 2011
Llogaria personale a-shtohet 
në 637 USD. 
b-pakësuar llogaria në 1.041 
euro. 
Llogaritë e bashkëshortit a- 
shtohet në 525.647 lekë. 
b-shtohet në 5.006 lekë. 
c-vendoset depozita me 
28.001 USD. 
d-maturohet depozita në 
28.391 USD. 
e- pakësohet ne 23.220 GBP. 

Viti 2010
Pjesë e papaguar për 
apartament blerje me vlerë 
2500 USD.

Viti 2010
Pjesë e papaguar për 
apartament blerje me vlerë 
2500 USD.

Viti 2011
Kredi për tu shlyer marrë 
të Tirana Bank me vlerë 
8,334 usd.
Detyrim ndaj “AUTOLAND” 
shpk me vlerë 4,980 euro.

Viti 2010
Kredi për tu shlyer marrë 
të Tirana Bank me gjendje 
13,890 usd.
Detyrim ndaj “AUTOLAND” 
shpk me vlerë 7,500 euro.

Viti 2011
Nuk ka ndryshime

Viti 2010
Nuk ka ndryshime

lekë për pagesën e parë të 
një shtëpie druri në ishull 
Lezhë,sip 50m2.Ndërtim 
provizor.

Viti 2011
Nuk ka ndryshime të reja

Viti 2010
Blerje trualli për shtëpi 
banimi,Lagjia Kodra e Priftit/ 
Tiranë sip. 400m2 me vlerë 
6.800.000 lekë.
Ndërtimi i themeleve  për 
Shtëpi banimi me sip 
110m2, me vlerë 750.000 
lekë.
Blerje apartamenti nga e 
bija në Gjermani me sip. 48 
m2 me vlerë 95.000 euro.
Autoveturë personale e 
shitur me vlerën 400,000 
lekë.

Viti 2011
Nuk ka ndryshime

Viti 2010
Blerje autoveture me 
vlerë 19.500 euro nga 
“AUTOLAND” shpk

Viti 2011
Blerje toke në mullet 3770 
m2 me vlerë të paguar 
22.620.000 lekë (33.33%).

Viti 2010
Nuk ka ndryshime

Emër  Mbiemër Partia   Të ardhurat familjare Llogari bankare/interesa Detyrime Totali i pasurisë së luajtshme/
paluajtshme
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Viti 2010
Të ardhurat e 
bashkëshortit  a- Paga 
e shpërblime 4.371.918 
lekë. b- interesa të marrë 
708.952 lek. 
c- interesa të marrë 842 
euro. 
d- interesa të marrë 317 
usd. 
e- interesa të marrë 458 
usd. 
f- interesa të marrë 425 
usd. 
 g- interesa të marrë 2.238 
usd. 
h- interesa të marrë 213 
GBP

Viiti 2011
Të ardhurat e 
bashkëshortes nga biznesi 
173.214  lekë

Viti 2010
Të ardhurat e 
bashkëshortes nga biznesi 
736.264 lekë

Viti 2011
Të ardhurat e 
bashkëshortes  1.866.192 
lekë + 10.000 lekë 
shpërblime.

Viti 2010
Të ardhurat e 
bashkëshortes  50.000 
Lekë ( shume e përfituar 

Viti 2010
Të ardhurat personale, paga 
dhe shpërblime si deputete 
1.573.684 lekë. Paga 1- 
pedagoge 168.480 Lekë. 
2- pedagoge 221.000 lekë. 
Marrje pjesë në projekte 
te ndryshme, 53.455 lekë. 
Marrje pjesë në projekte të 
ndryshme, 2.300 euro

Viti 2011
Të ardhurat nga paga si 
deputet 2.343.393 lekë.

Viti 2010
Të ardhurat si deputet 
2.128.991 lek. 
Fitimi nga farmacia e 
bashkëshortes 136.264 
lekë.

Viti 2011
Të ardhurat si deputet
 2.588.171 lekë.
Paga si lektor në T.B.U  
36,000 lekë.
Paga si lektor në universitetin 
“Iliria” 141.400 lekë.
Të ardhura si lektor i qendrës 
“L.I.S.T” 28.500 lekë. 

h-vendoset depozita me 
18.584 USD.
 j-pakësohet me 159.441 lekë. 
k- shtohet në 2.073 GBP. 
l- shtohet në 392USD. 
n-pakësohet ne 3.200.000 
lekë.
 o- pakësohet në 10.000 euro. 
P- shtohet në 1.000.000 lekë. 
q- shtohet ne 1.500.000 lekë. 
r- vendoset depozita në 313 
lekë. 

Viti 2010
Llogaria personale 
a-Pakësohet në 1.020.236 
LEK. 
b-Llogari 1.040 euro.
Llogaritë e bashkëshortit 
a- pakësohet 122.401 lekë.b- 
maturohet depozita 25.000 
USD. 
c- konv 17.390 GBP.  
e- derdhje në llogari 10.000 
GBP. 
f- maturohet depozita 22.653 
EUR. 
g- konv 20.995 GBP. 
h- maturohet depozita 36.975 
USD. i- konv 6.000 GBP. 
j- vendoset depozitë 28.057 
USD. 
k- shtohen 210.952 Lekë. 
l- maturohet depozitë 27.362 
USD.
m- vendoset depozitë 27.820 
USD. 
n- shtyhet depozita 9.920 
EURO. 
o- maturohet depozita 10.000 
USD. 
p- tërhiqen 10.000 USD.  y- 
shtohet investimi në letrat me 
vlerë të qeverisë 4.800.000 
lekë. u- shtohet investimi 
në bono thesari të qeverisë 
10.000 EURO.

Viti 2011
Depozitë në bankën Credins 
me vlerë 98.350,01 lekë
Depozitë e bashkëshortes 
348.208,28 lekë

Viti 2010
Depozitë me vlerë 262.336.122 
ALL. Depozitë e bashkëshortes 
1- 5.496.030 Lekë. 2- 447.574 
lekë

Viti 2011
Pakësimi i llogarisë në Intesa 
San Paolo bank me balancë  
1.496.897,45 lekë.
Shtimi i llogarisë në Credins 
Bank  balancë 302,631.79 
lekë.

Viti 2011
Kredi për blerje apartamenti 
me vlerë për tu shlyer 
16.326,10 euro.

Viti 2010
Kredi për blerje apartamenti 
me vlerë për tu shlyer 
17.195.93 euro. 

Viti 2011
Nuk ka ndryshime të reja

Viti 2011
Prishje kontratë me “Lazaj 
2002”
për blerje apartmenti me 
vlerë 30.000 euro.

Viti 2010
Nuk ka ndryshime

Viti 2011
Nuk ka ndryshime të reja

Emër  Mbiemër Partia   Të ardhurat familjare Llogari bankare/interesa Detyrime Totali i pasurisë së luajtshme/
paluajtshme

Të ardhurat personale
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nga shpërblimi si i 
përndjekur i babai.

Viti 2011
Paga e bashkëshorit nga 
FSHM 3.800 euro + 2040 
USD.
Honorare nga paga si 
pedagoge në UAT 90.000 
lekë.

Viti 2011
Paga e bashkëshortit për 
restaurim 240.000 Lek. 
Honorare nga puna si 
pedagoge, 40.000 x 10 
muaj = 400.000 lekë.

Viti 2011
Të ardhura nga aktiviteti në 
emër të djalit Maren Ruka 
nga laboratori BIO LAB, 
me vlerë 2,780,000 lekë.
Të ardhura nga rroga e 
bashkëshortes me vlerë 
889,600 lekë.
Të ardhura nga rroga e 
djalit në laboratorin BIO 
Lab, me vlerë 108,960 
lekë.
Të ardhura nga rroga 
e djalit Rudenc Ruka si 
punonjës në Institutin e 
Arkeologjisë Tiranë, me 
vlerë 577,231 lekë.
Të ardhura nga rroga e 
bashkëshortes së djalit me 
vlerë 591,577 lekë.

Viti 2010
Të ardhura të djalit nga 
shoqërimi i grupeve 
turistike 1460 Euro.

Viti 2010
Të ardhurat si deputet 
2.593.422 Lekë. 
Pagesa si lektor 113.858 
Lekë, ne Universitetin 
“Illyria”).
Pagesa si udhëheqës 
punimi diplome 28.800 
Lekë.

Viti 2011
Të ardhura nga paga si 
deputete 1.820.172 lekë.
Honorare nga artikujt 20.000 
lekë.
Honorare si pedagoge 
1.250 euro.

Viti 2011
Të ardhurat si deputete 
1.688.163 Lekë. 
Honorare nga artikuj 
periodike me vlerë 30.000 
Lekë.

Viti 2011
Të ardhurat nga paga si 
deputet me vlerë 2,028,716 
lekë.
Të ardhura nga botimet me 
vlerë 5,000,000 lekë.
Të ardhura nga honorare 
për mësimdhënie në 
Universitetin UFO, me vlerë 
446,656.29 lekë.
Të ardhura nga paga si 
pedagog në Faklutetin e 
Shkencave Natyrore me 
vlerë 100,525 lekë.
Të ardhura nga shitja e 
librave me vlerë 50,000 
lekë.
Të ardhura nga paga si 
pedagogë i jashtëm në UAT 
me vlerë 162,000 lekë.

Viti 2010
Të ardhurat si deputet 
1.948.936 Lekë. 
Të ardhura nga botimet 
6.600.000 Lekë. 
Të ardhura nga honorare 
121.500 Lekë. 
Të ardhura si pedagogë 
140.000 Lekë. 
Të ardhuara nga aktiviteti i 
të birit 1.129.381 Lekë. 

Viti 2010
Nuk ka ndryshime të reja

Viti 2011
Ndryshimi i gjendjes cash në 
shtëpi 61.000 euro.

Viti 2011
Ndryshim i vlerës gjendje cash 
në shtëpi 68.000 Euro

Viti 2011
Llogari rrjedhëse me vlerë 
5,401,028.80 lekë.
Llogari rrjedhëse me vlerë 
139,849 lekë.
Llogari rrjedhëse me vlerë 
448,885 lekë.
Llogari rrjedhëse me vlerë 
1,395,085.32 lekë.
Llogari rrjedhëse në emër të 
Maren Ruka me vlerë 63 lekë.
Llogari rrjedhëse në emër të 
Dituri Ruka me vlerë 102,518.33 
lekë.
Llogari rrjedhëse në emër të 
Dituri Ruka me vlerë 1,100 euro.
Llogari rrjdhëse në emër të 
Rudenc Ruka me vlerë 8,432.52 
euro.
Llogari rrjedhëse në emër 
të Rudenc Ruka me vlerë 
10,519.54 lekë.
Llogari rrjdhëse në emër të 
Rudenc Ruka me vlera 334.27 
lekë dhe 0.52 euro.
Llogari në emër të Rovena Ruka 
me vlerë 10,519.54 lekë.
*Të gjitha llogaritë e mësipërme 
zotërohen në masën 50% nga 
Et’hem Ruka.

Viti 2010
Llogari rrjedhëse me vlerë 
6.900.142 Lekë.
Llogari rrjedhëse në pakësim 
kursimesh 39.324 Lekë.
Llogari rrjedhëse shtuar 228.715 
Lekë.
Llogari rrjedhëse 622.018 Leke.
Logari rrjedhëse ( Dituri Ruka) 
me vlerë 99 Leke. Llogari 
rrjedhëse në emër të të birit me 
vlerë 9,489.50 Euro.
Llogari rrjedhëse në emër të të 
birit me vlerë 334.27 Lekë dhe 
801 Euro.

Viti 2010
Nuk ka ndryshime të reja

Viti 2011
Nuk ka ndryshime

Viti 2011
Nuk ka ndryshime

Viti 2011
Nuk ka ndryshime

Viti 2010
Truall në emër të 
bashkëshortes me sip 
343m2. Ndërtesë në emër 
të bashkëshortes  me sip. 
116m2,fituar me trashëgimi 
nga babai.

Viti 2011
Nuk ka ndryshime

Viti 2011
Blerje automjeti me vlerë 
20.200 Euro. Shitje automjeti 
me vlerë 300.000 Lek.

Viti 2011
Blerje e tre automjeteve 
nga ankandi i Kuvendit të 
Shqipërisë në emër të të birit 
me vlerë 1.053.300 Lekë. 
Blerje e një parcele tokë në 
emër të të birit në Qafë-Lere/
Himarë me sip 700m2 me vlerë 
210.000 lekë.

Emër  Mbiemër Partia   Të ardhurat familjare Llogari bankare/interesa Detyrime Totali i pasurisë së luajtshme/
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Viti 2011
Të ardhurat e 
bashkëshortes nga paga 
812.155 lekë.

Viti 2010
Të ardhurat e 
bashkëshortes nga paga 
650.165 Lekë.

Viti 2011
Të ardhurat e 
bashkëshortes 622.991 
lekë.
Paga dhe shpërblimet e të 
birit 428.116 lekë. 
Të ardhurat e (Arben Beja) 
nga banka e Shipërisë 
1.786.101 lekë.

Viti 2010
Të ardhurat e 
bashkëshortes 592.129 
Leke. 
Paga dhe shpërblime e të 
birit 1.493.312 Lekë. 
Paga e djalit tjetër  
413.184 Lekë.

Viti 2011
Të ardhurat e 
bashkëshortes si 
pedagoge 1.030.068 Lekë.

Viti 2010
Të ardhurat e 
bashkëshortes si 
pedagoge 994.530 Lekë.

Viti 2011
Të ardhurat e 
bashkëshortes nga paga 
1.032.122 lekë. 

Viti 2011
Të ardhurat nga paga, 
shpërblime dhe komisione 
1.754.570 lekë.

Viti 2010
Të ardhurat nga 
paga,shpërblime dhe 
komisione 1.802.128 Lekë. 
Të ardhura të përfituara 
nga dhënia me qera e tre 
mjediseve me pronësi në 
Vlorë 12.165 Euro.

Viti 2011
Të ardhurat nga paga si 
deputet 2.615.574 lekë. Të 
ardhura nga kompesimi 
nga agjencia e sigurimeve 
shoqërore 325.714 lekë. Të 
ardhura nga mësimdhënia 
144.000 lekë. Të ardhura 
nga qeraja e apartamentit 
264.000 lekë. Të ardhur 
nga interesat bankare 
110.000 lekë. Të ardhura 
nga interesat bankare 
15.310 ALL.  Të ardhura 
nga interesat bankare në 
USD 394.

Viti 2010
Të ardhurat si deputet 
2.559.222 Lekë. 
Të ardhura nga maturimi 
i bonove të thesarit 
2.390.000 Lekë. 
Të ardhura nga paga 
kalimtare si kompensim 
si  Zv.Kryetar i Kuvendit 
nga sigurimet shoqërore 
195.000 Lekë.
Të ardhura  nga 
mesimdhenia në universitet 
180.000 Lekë . 
Qera nga apartamenti 
66,000 leke 

Viti 2011
Të ardhuara nga paga si 
deputet 3.157.960 Lekë.

Viti 2010
Të ardhura nga paga si 
deputet 2.763.522 Lekë.

Viti 2011
Të ardhurat nga paga si 
deputet 2.790.242 lekë. 

Viti 2011
Llogari 1- gjendja 1017 euro.
Llogari 2- 364.776 lekë. 
Llogaria 3- gjendja 15,560 
euro. 
Llogari 4- gjendja 69,558 leke. 
 Llogaria 5 ne emer te 
basjkeshortes- shtimi me 
1.000.000 lekë.

Viti 2010
Llogari 1- gjendja 1865.77 
Euro. 
Llogari 2- shtuar me 59,626 
leke .
Llogari 3-  gjendja e mbetur 
27,525,51 Euro. Llogari 4- 
gjendja e mbetur 77,866.83 
Lekë.
Dhënie huaje me vlerë 
8,650,000 lekë

Viti 2011
Depozitë në BKT nga kursimet 
7.551 euro në emër të (Arben 
Beja).

Viti 2010
Depozitë njëvjecare 1.001.000 
Lekë. Depozitë njëmujore 
905.662 Lekë.

Viti 2011
Llogari  bankare- 700.000 
Lekë.

Viti 2010
Llogari  bankare- 700.000 
Lekë.

Viti 2011
Shtesë në llogarinë në Intesa 
San Paolo nga këmbimi lekë 
euro balnca 13.192 euro. 

Viti 2011
Kredi për blerje apartamenti 
gjendja e detyrimit 66.666 
euro. Detyrime shkollore për 
fëmijët 9.000 euro.

Viti 2010
Kredi për blerje 
apartamenti,gjendja e 
detyrimit është 71.666,32 
Euro. 
Detyrime shkollore për 
fëmijët 11.000 Euro.

Viti 2011
Mbyllur detyrimi 

Viti 2010
Detyrimi për blerjen e 
apartamentit në Durrës/
Lagja 13 (plazh) gjendja e 
detyrimit 7,000 $.

Viti 2011
Kredi  per 25 vjet, gjendja e 
detyrimit 4.521.000 Lekë.

Viti 2010
Kredi  për 25 vjet, gjendja e 
detyrimit 4.719.000 Lekë.

Viti 2011
Nuk ka ndryshime

Viti 2011
Shitja e apartamentin në 
Pogradec me vlerë 1.250.000 
lekë.

Viti 2010
Blerje automjeti me vlerë 
212.459 Lekë.

Viti 2011
Apartament me sip. 88.9m² me 
vlerë 150.000 USD në emër të 
(Arben Beja).

Apartament me sip 820 m2. 
(shtëpi e trashëguar nga 
babai në Gjirokastër) e pa 
vlerërësuar në çmim. 

Viti 2010
Blerje automjeti  1- 22 000 
Euro. Blerje automjeti 2- 159 
344 Lekë. Qera apartamenti ne 
Rr “ Karl Gega” 66.000 Lekë.

Viti 2011
Nuk ka ndryshime

Viti 2010
Makinë e bashkëshortes me 
vlerë 530,000 Lekë.
Shitje makine 10.000 Euro. 

Viti 2011
Apartament banimi me 
sip.146m² në emër të (Roden 
Hoxha) me vlerë 120.000 euro.

Emër  Mbiemër Partia   Të ardhurat familjare Llogari bankare/interesa Detyrime Totali i pasurisë së luajtshme/
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Paga e djalit tetor-nëntor, 
avokatura e shtetit 938.188 
lekë.

Viti 2010
Të ardhurat e 
bashkëshortes nga paga 
1.101.041 Lekë.

Viti 2011
Të ardhurat e bashkëshortit 
nga paga 600.000 lekë. 
Të ardhura të përfituara 
nga bashkëshorti nga 
interesa bankare 172 USD. 
Shtuar të ardhurat nga 
paga e djalit me 125.896 
lekë.

Viti 2010
Të ardhurat e 
bashkëshortit nga paga 
600.000 Leke. 
Të ardhura te përfituara 
nga bashkëshorti nga 
interesa bankare 172 USD.

Viti 2011
Nuk ka ndryshime

Viti 2010
Nuk ka deklarime

Viti 2010
Të ardhura si deputet 
2.984.322 Lekë.

Viti 2011
Të ardhurat nga paga si 
deputet 2.133.951 lekë. 

Viti 2010
Të ardhura si deputet 
1.667.068 Lekë. 
Të ardhura të përfituara nga 
interesa bankare 79 USD.

Viti 2011
Të ardhura nga paga si 
deputet me vlerë 2,160,349 
lekë.

Viti 2010
Të ardhura si deputet 
2,105,502 Lekë.

Shtimi i llogarisë në 72.611 
USD.  
Pakësimi i gjendjes së llogarisë 
në 80.744 USD.  Shtimi i 
gjendjes së llogarisë me 1422 
lekë. Gjendja e llogarisë në 
Intesa San Paolo 19 GBP. 

Viti 2010
Llogari bankare 1- 1350 USD. 
Llogari bankare 2- pakësim 
pagesa e studimeve të djalit 
22281 USD. 
Llogari 3- pakësim pages 
pjesore e kontratës porosi për 
ndërtimin e një ambienti zyre 
79,530 USD. 
4- Depozitë në emër të djalit 
24,000 USD. 
5- Pakësim depozitë në emër 
të djalit 24,000 USD. 
6- Pagesë fature interneti në 
emër të djalit 25.485 Lekë. 
7- Depozitë në emër të djalit 
për derdhje qira apartamenti 
8.034 Euro. 8- Pakësim 
depozite 5.502 Euro.

Viti 2011
Llogari rrjedhëse e 
bashkëshortit 216.422 Lekë.
Gjendje cash 10,500 euro

Viti 2010
Nuk ka ndryshime

Viti 2011
Llogari rrjedhëse pranë NBG 
bank:
Pakësuar me 357.43 lekë.
Pakësuar me 109.17 euro.
Pakësuar me 784.17 usd.
Llogari rrjedhëse pranë BKT�
Shtuar me 1,636.86 lekë.
Pakësuar me 3.2 usd.
Llogari rrjedhëse në Credins 
pakësuar me 93.98 lekë.
Shtim i gjëndjes cash me 
5,500 usd.

Viti 2010
Llogari rrjedhëse 1- pakësuar 
4 095.66 Lekë, pakësuar 5.5 
Euro,pakësuar 12.43 
Llogari,  pakësuar me 300 USD.
Llogari, pakësuar me 10.96 
euro.
Llogari rrjedhëse 2- 393.98 Lekë.
Gjendja CASH në shtëpi shtuar 
4, 700 Euro.

Viti 2010
Nuk ka ndryshime

Viti 2011
Nuk ka ndryshime

Viti 2010
Nuk ka ndryshime

Viti 2011
Nuk ka ndryshime 

Viti 2010
Kredi me vlerë 300.000 
lekë

Viti 2010
Shitje toke 50 % me vlerë 
450.522 Lekë.

Viti 2011
Nuk ka ndryshime

Viti 2010
Blerje automjeti 7000 Euro. 
2000 Euro të kursyera nga 
paga ime Cash. Shtimi i 
gjendjes cash me 8.500 
euro.

Viti 2011
Nuk ka deklarime për këtë 
kategori 

Viti 2010
Nuk ka deklarime të reja për 
këtë kategori

Emër  Mbiemër Partia   Të ardhurat familjare Llogari bankare/interesa Detyrime Totali i pasurisë së luajtshme/
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Viti 2011
Të ardhurat e 
bashkëshortes nga paga 
129,440 USD.  
Transferimi në 
Kopenhagen bileta dhe 
gjërat personale si dhe 
dietat 42,889 USD.

Viti 2010
Të ardhurat e 
bashkëshortes CASH  
krijuar nga paga në fund të 
2010, 40,.000 USD.
Pagesa Vjetore si 
Operations Manager 
106,000 USD.

Viti 2011
Të ardhura e 
bashkëshortes nga pagesa 
756.480 lekë.

Viti 2010
Të ardhura e 
bashkëshortes nga pagesa 
630.400 Lekë.

Viti 2011
Të ardhurat e 
bashkëshortes nga paga 
si financiere dhe ekspertë 
vlerësues pasurie 440.960 
lekë.

Viti 2010
Të ardhurat e 
bashkëshortes nga paga 
si financiere 303,380 
dhe eksperte vlerësuese 
pasurie 771.068 Lekë.

Viti 2011
Nuk ka ndryshime

Viti 2011
Të ardhurat nga paga si 
deputet 2.656.971 lekë.

Viti 2010
Të ardhuara si deputet 
2,656,971 Lekë.

Viti 2011
Të ardhura nga paga si 
deputet 2.082.398 lekë.

Viti 2010
Të ardhura nga paga  si 
deputet 1.856,905 Lekë.

Viti 2011
Të ardhura si deputet 
2.920.810 Lekë.

Viti 2010
Të ardhura si deputet 
2,877,222 Lekë.

Viti 2011
Të ardhura nga paga si 
deputet 2, 034, 025 Lekë.

Viti 2011
Llogari bankare e përbashkët 
me bashkëshorten, gjendja 
90,084 USD .
Llogari bankare, gjendja 696 
USD USD. 
Llogari bankare në emër të 
(Etleva Kadili), gjendja 17,426 
USD. Krijuar llogari bankare 
në Danske Bank me vlerë 
7.823 USD. 

Viti 2010
Llogari bankare e përbashket 
me bashkëshorten 
1- shuma në fund të vitit 2010, 
98.599.21 Euro. 
Llogari bankare 2- në fund të 
vitit 2010 1.209.83 USD.

Llogari bankare e 
bashkëshortes pakësuar 
24,364.54 USD.

Viti 2011
Depozitë në Credins Bank 
2.082.398 lekë.Depozita 
në emër të bashkëshortes 
756.480 lekë. Llogari e 
përbashkët me bashkëshorten 
171.99 lekë. 
Llogari e bashkëshortes 
570.609 lekë.

Viti 2010
Llogari bankare 1- 695 
108 Leke. Llogari bankare 
e bashkëshortes 347,887 
Leke+4984 Euro. 
Llogari bankare në Itali 536 
Euro. 
Depozitë me gjendje  
201,030,61 Leke. 
Depozitë 2- shtuar 60 457, 
USD +4 979,84 Euro +4 
961,84 Lekë. Llogari 3 me 
vlerë 1.596.963.33 Lekë. 
Llogari e përbashkët me 
bashkëshorten 9.575,11 Lekë. 
Llogari në emër të 
bashkëshortes  1,205 Lekë 
+90,000 Leke +441 848 Lekë + 
480.5 USD.

Viti 2011
Nuk ka ndryshime 

Viti 2010 
Nuk ka ndryshime

Viti 2011
Pakësuar me 390 000 lekë në 
depozitën ALFA BANK.

Viti 2011
Nuk ka ndryshime

Viti 2010
Nuk ka ndryshime

Viti 2011
Nuk ka ndryshime

Viti 2010
Nuk ka ndryshime

Viti 2011
Nuk ka ndryshime

Viti 2010
Likujduar kontrata për 
Apartament banimi, kësti fundit 
8,300 euro.

Viti 2011
Detyrim i mbetur i kredisë 
tek CREDINS BANK është 

Viti 2011
Blerja e makinës tip benz 
me vlerë 19.055,71 USD.

Viti 2010
Nuk ka ndryshime

Viti 2011
Nuk ka ndryshime

Viti 2010
Nuk ka ndryshime

Viti 2011
Nuk ka ndryshime

Viti 2010 
Nuk ka ndryshime

Viti 2011
Nuk ka ndryshime

Emër  Mbiemër Partia   Të ardhurat familjare Llogari bankare/interesa Detyrime Totali i pasurisë së luajtshme/
paluajtshme

Të ardhurat personale
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Gent Strazimiri

Gerti Bogdani

Gjergji Papa

Gjoke Uldedaj

PD

PD

PD
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Viti 2010
Nuk ka deklarime

Viti 2011
Nuk ka ndryshime

Viti 2010
Nuk ka ndryshime

Viti 2011
Nuk ka ndryshime

Viti 2010
Të ardhurat e 
bashkëshortes nga 
Albanian Students (OJF) 
40.000 Leke/muaj.

Viti 2011
Të ardhurat e 
bshkëshortes nga paga si 
mesuese 576.000 lekë. 
Të ardhurat nga paga 
e vajzës si pedagoge 
624.000 lekë.

Viti 2010
Të ardhurat e 
bashkëshortes nga paga 
si mësuese 496.800 Lekë.

Viti 2011
Të ardhurat e 
bashkëshortes  
nënpunëse në  Ministrinë 
e Financave 736,558 
Lekë.

Viti 2010
Të ardhurat e 
bashkëshortes  
nënpunëse në Ministrinë e 
Financave 736,558 Lekë.

Viti 2010
Të ardhura nga paga si 
deputet 2 016 615 Lekë dhe 
180 USD nga USAID.

Viti 2011
Të ardhura nga paga si 
deputet 2.646.624 Lekë

Viti 2010
Të ardhura nga paga si 
deputet 2.591.622 Lekë.

Viti 2011
Nuk ka ndryshime

Viti 2010
Nuk ka ndryshime

Viti 2011
Të ardhurat nga paga si 
deputet 2.884.130 lekë. 
Të ardhurat nga paga si 
pedagog 230.000 lekë.

Viti 2010
Të ardhurat nga paga si 
deputet  3.215.679 Lekë.

Viti 2011
Të ardhurat  nga paga 
dhe komisione si deputet 
2.551.898 lekë.

Viti 2010
Të ardhurat  nga paga dhe 
komisione si deputet 2.506 
257 lekë.

Pakësuar me 1700 euro në 
depozitën në euro tek ALFA 
BANK.
Gjendje CASH në banesë 
350.000 lekë dhe 1500 euro.
Depozite e re, shuma 
300 000 lekë.

Viti 2010
Shtuar depozite e re në ALFA 
BANK shuma 70,000 leke.
Depozite, shtuar me 170 euro.
Llogari bankare 
(bashkeshortja) 1- shtuar 
350,000 Lekë. Llogari bankare 
(djali) 2- shtuar 132 000 Lekë. 

Viti 2011
Nuk ka ndryshime

Viti 2010
Nuk ka ndryshime

Viti 2011
Nuk ka ndryshime

Viti 2010
Llogari kursimi 1 e 
bashkëshortes  me vlerë 
1.850.000 Lekë dhe 2.000 
Euro. Llogari kursimi 2 e 
bashkëshortes 3.750 USD.

Viti 2011
Depozitë me gjendje 1.500.000 
lekë. 

Viti 2010
Nuk ka ndryshime

Viti 2011
Nuk ka ndryshime

Viti 2010
Depozitë 1- me gjendje 
164,128 Lekë. Depozite 2- me 
gjendje 14,756 Lekë. Depozitë 
3- me gjendje 312,46 Lekë.

14,450 euro.

Viti 2010
Kredi , vlera për të shlyer  18 
191 Euro.

Viti 2011
Kredi me afat 5 vjecar, gjendja 
e detyrimit 206.205 Leke. Kredi 
standarde në euro  per 5 vjet, 
gjëndja e detyrimit 8719 Euro. 
Kredi me afat 3 vjeçar,gjendja 
e detyrimit 4770.546 lekë.
Overdraft Banka Credins, 
gjendja  detyrimit 10.720 lekë  
+ 16.090 lekë.

Viti 2010
Kredi me afat 5 vjecar, gjendja 
e detyrimit 274,764,9 Lekë. 
Kredi standarde në euro  per 5 
vjet, gjendja e detyrimit 11.335 
Euro.

Viti 2011
Nuk ka ndryshime

Viti 2010
Nuk ka ndryshime

Viti 2011
Detyrime për studimet e djalit, 
të shlyera 160.000 lekë.

Viti 2010
Kredi per blerje Apartamenti 
nga Enti Kombëtart i Banesave 
në vlerën 857.158 leke, i 
marrë në 1996 dhe mbyllur në 
22.09.2010.
Detyrime për studimet e 
vajzës, 300.000 leke

Viti 2011
Kredi 1 me afat deri në vitin 
2027,gjendja e detyrimit 23.960 
euro.
Kredi 2 -gjendja e detyrimit 
10.105 euro.

Viti 2010
Kredi 1 ma afat deri në vitin 
2027,gjendja e detyrimit 24 
575.46 Euro. Kredi 2 -gjendja e 
detyrimit 14 624 Euro.

Viti 2010
Nuk ka deklarime

Viti 2011
Nuk ka ndryshime

Viti 2010
Apartament 76 m2 Rr 
Reshit Collaku/Tirane 5,081 
Lekë. 
Blerje automjeti  me vlerë 
16.415 Euro.

Viti 2011
Nuk ka ndryshime

Viti 2010
Trashëgimi e bashkëshortes 
bizhuteri me vlerë 9.000 
Euro

Viti 2011
Nuk ka ndryshime

Viti 2010
Nuk ka ndryshime

Viti 2011
Nuk ka ndryshime

Viti 2010 
Nuk ka ndryshime

Emër  Mbiemër Partia   Të ardhurat familjare Llogari bankare/interesa Detyrime Totali i pasurisë së luajtshme/
paluajtshme

Të ardhurat personale
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Hazir Gashi

Florjon Mima 
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Viti 2011
Të ardhurat e djalit nga 
qiradhenja e një dyqani 
1.000 euro.

Viti 2010
Nuk ka ndryshime

Viti 2011
Nuk ka ndryshime

Viti 2010
Nuk ka ndryshime

Viti 2011
Të ardhura e 
bashkëshortes nga 
punësimi në SKEP 78.000 
euro.  
Të ardhuara nga punësimi 
në KUID grup 2.400.000 
lekë. 
Të ardhura nga honorare 
32.000 lekë + 715 euro. 
Të ardhura nga shërbime 
6.750 euro. 
Të ardhura nga intresat 
bankare 482.709 lekë. 
Të ardhura nga interesat 
163.846 lekë. 
Të ardhura nga interesat 
bankare 1.100 euro.

Viti 2010
Të ardhurat e 
bashkëshortes  nga 
punësimi në SKEP 30.000 
Euro. Te ardhuara nga 
punësimi në KUID grup 
2.400.000 Lekë. 
Te ardhuara nga shërbime 
vlerësimi 350.000 Leke. 
Të ardhura nga shërbime 
ndërmjetësimi 600 Euro. 
Të ardhura nga punësimi 
në TED shpk 700 Euro.

Viti 2011
Të ardhurat nga paga si 
deputet dhe pjesëmarrja në 
komisione 2.293.435 lekë.

Viti 2010
Te ardhurat nga paga si 
deputet dhe pjesëmarrja në 
komisione 2.093.337 Lekë

Viti 2011
Të ardhurat nga paga si 
deputet 1.845.248 lekë.
Të ardhurat nga kompanitë 
AMC dhe Vodafone 914.400 
lekë.

Viti 2010
Të ardhurat nga paga si 
deputet  1.570.355 Lekë. 
Të ardhura nga fitimi neto i 
shoqërisë  se ndërtimit me 
vlerë 61.303.661 Lekë.

Viti 2011
Të ardhura nga paga si 
deputet 2.609.824 lekë. Të 
ardhura nga mësimdhënia 
150.000 lekë.

Viti 2010
Të ardhura nga paga si 
deputet  2.520.888 Lekë. Të 
ardhuara nga mësimdhënia 
në Universitetin “Motrat 
Qiriazi”, 250.000 Lekë. 3- të 
ardhura nga mësimdhënie 
500 Euro. 

Viti 2011
Detyrim financiar me vlerë 
100.000 euro.

Viti 2010
Nuk ka ndryshime

Viti 2011
Nuk ka ndryshime

Viti 2010
Nuk ka ndryshime

Viti 2011

Viti 2010
Nuk ka ndryshime

Viti 2011
Prenotimi i një dyqani në emër 
të djalit me vlerë 100.000 euro.
(dyqani gjendet ne rrugen 
Sami Frashri)

Viti 2010
Blerje automjeti  tip Wolsvagen 
Touareg nga Kuvendi i 
Shqipërisë me vlerë 900.000 
Lekë.

Viti 2011
Nuk ka ndryshime

Viti 2010
Nuk ka ndryshime

Viti 2011

Viti 2010
Nuk ka ndryshime

Viti 2011
Nuk ka ndryshime

Viti 2010
Nuk ka ndryshime

Viti 2011
Nuk ka ndryshime

Viti 2010
Llogari rrjedhëse me vlerë 
129.471 Lekë

Viti 2011
Shtuar llogaria e pagës 
me 917.720 lekë. Shtuar 
depozita me 77.760 lekë. 
Shtuar depozita plus interesa 
me 368.732 lekë. (Greta 
Mima)  shtuar depozita në 
BSH 1.600.000 lekë. Shtuar 
depozita në Union 53.000 euro. 
Shtuar depozita në Credins 
në 1.658.000 lekë. Shtuar dy 
depozita në Credins 1.900.000 
lekë + 1.350.000 lekë. 
Pakësuar llogaria në 958.849 
lekë. Shtuar llogari në euro me 
789 USD. Shtuar llogaria në 
3.772 euro. Pakësuar llogaria  
në 805 euro. shtuar llogaria në 
639 euro. Pakësuar llogaria 
rrjedhëse me 1.854 lekë.

Viti 2010
Llogari bankare 1- pakësuar  
21,000 USD dhe 700.000 Lek. 
2- Shtuar depozitë në lek 
2,751,386 Lekë. 
3- Shtuar llogaria e pagës 
800.000 Lekë.
 4- Pakësim 21.000 Euro. 
Depozita e bashkëshortes me 
vlerë 250.000 Lekë. 
Interesa bashkëshortja për 
bono thesari 42,000 Lekë.
Interesa bashkëshortja  nga 
bono/thesari 433,000 Lekë. 
1-Shtuar interesa në bono/
thesari Bashkëshortja 
2.500.000 Lekë. 
2-Shtuar llogaria  758.349 
Leke. 
3- Pakësuar llogaria 4.203 
Euro. 
4- Shtuar llogaria 959 USD . 
5- Shtuar llogaria 1.050.000 
Lekë. 

Emër  Mbiemër Partia   Të ardhurat familjare Llogari bankare/interesa Detyrime Totali i pasurisë së luajtshme/
paluajtshme

Të ardhurat personale
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Fidel Ylli
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Viti 2011
Të  ardhura të 
bashkëshortes 
12.114.00  euro.

Viti 2010
Të ardhura të 
bashkëshortes 11.308 
euro. 

Viti 2011
Të ardhurat e 
bashkëshortes nga puna 
në SHBA 15.000 USD.

Viti 2010
Të ardhurat të 
bashkëshortes nga puna 
në SHBA, 15.600 USD.

Viti 2011
Të ardhurat nga  Paga si 
deputet 2.028.697 lekë.

Viti 2010
Të ardhurat nga  Paga si 
deputet 1.867.602 lekë. 

Viti 2011
Të ardhurat nga paga si 
deputet 1.710.475 lekë. Të 
ardhura të përfituara nga 
House of Arts 630.000 euro.

Viti 2010
Të ardhurat nga Paga si 
deputet 1.250.925 lekë.

6- Depozitë 20.000 Euro. 
7- Shtuar depozitë 45.000 
Euro. 
8- Shtuar depozitë  2.000.000 
Leke. 
9- Shtuar llogari 820 Euro. 
10- Pakësuar depozitë  22.826 
Lekë. 
11- Shtuar Cash nga banka e 
vajzës 5.000 Euro. 
12- Shtuar Cash 3.000.000 
Lekë.

Viti 2011
Interesa nga depozita në emër 
të vajzës, me vlerë 3,128 euro. 
 Shtuar gjendje CASH nga 
kursimet familjare me vlerë 
450.000 lekë.
Gjendje CASH me vlerë 4.500 
euro, mbartur nga viti 2010.

Viti 2010
Interesa nga depozita në emër 
te vajzës, me vlerë 3,128 euro. 
Gjendje CASH me vlerë 4.500 
euro. 
Kursime nga viti 2009 me vlerë 
10.000 euro. 

Viti 2011
Llogari rrjedhese banka 
Credins 1.279.401 lekë. 
1-pakësimi i llogarisë me 
51.103 euro. 
2- gjendja e mbetur pas 
tërheqjes së 51.103 euro është 
96 euro. 
3- depozitë bankare me shumë 
101.000 euro. 
4- pakësimi i llogarisë me 
10.091 lekë. 5- pakësimi I 
llogarisë me 39.848 lekë. 
6-depozitë e re bankare 4.832 
euro. 
7- tërhequr 150.000 USD. 
8- llogari rrjedhëse me vlerë 
523 USD. Depozitë e re fleksi 
429.969 USD. 
9- pakësim i llogarisë me 
12.908 euro. 
10 – shtimi i llogarisë me 10 
euro. 

Viti 2010
Llogari rrjedhëse Banka 
Credins 1.250.925 lekë. 1- 
Depozitë në Societe Generale 
gjendje 51.199. 
2- Pakësuar llogaria në euro 
me 2.550 euro. 
3- pakësuar llogaria në lekë me  
138.347 lekë. 4- shtuar llogaria 
në USD me 463 USD. 
5- tërhequr nga llogaria në lekë 
shuma 2.600.000 lekë. 
Celur llogari rrjedhëse ne 
Bankën Raiffeisen me 98.694 
lekë. Tërhequr depozita në 
Raiffeisen Bank me gjendje 
100.000 euro shumë e cila ka 

Viti 2011
Hua e marrë 5.000.000 lekë 
në Raiffeisen Bank, 
shlyer 288.000 lekë. 

Viti 2010
Hua marrë në bankë me 
vlerë 5.000.000 leke.
Hua për blerjen  e makinës 
3.000 euro. 

Viti 2011
Nuk ka ndryshime

Viti 2010
Nuk ka ndryshime

Viti 2011
Nuk ka ndryshime

Viti 2010
Shitur automjeti tip Ford në 
pronësi të bashkëshortes, me 
vlerë 300.000 lekë.
Blerë makinë Wolsvagen me 
vlerë 17.000 euro. 

Viti 2011
Gjendje cash e tërhequr nga 
depozitat 29.116.825 lekë.

Viti 2010
Blerje e makinës tip Cadillac 
me vlerë 56.000 USD.

Emër  Mbiemër Partia   Të ardhurat familjare Llogari bankare/interesa Detyrime Totali i pasurisë së luajtshme/
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Viti 2011
Nuk ka ndryshime

Viti 2010
Blerje e makinës tip 
Mercedez-Benz me vlerë 
85.500 EURO. Automjet 
në pronësi të djalit tip 
Wolksawgen me vlerë 
15.000 euro.

Viti 2011
Shitur makina e 
bashkëshortes Ford Fiesta 
500.000 lekë.

Viti 2010
Nuk ka ndryshime

Viti 2011
Blerje apartamenti me sip. 
116m² me vlerë 69.000 
euro.

kalar në llogari rrjedhëse si 
më poshtë.  
Llogari rrjedhëse në 
Raiffeisen Bank me gjendje 
30.317 euro. Pakësimi i 
llogarisë në Raiffeisen Bank 
me 6.483 usd. 
Gjendje cash nga tërheqja 
e llogarive dhe depozitave 
bankare 40.000 euro.

Viti 2011
Llogari bankare (Gjovalin 
Kadeli) në bankën Credins 
llogaria në lekë 990.329 
lekë. Llogari në euro 130. 
Llogari në euro 237. Llogari 
në USD 482.
Llogari bankare në emër 
të (Admir Kadeli) në Tirana 
bank llogaria në lekë 91.149 
lekë. 
Llogari në emër të djalit, 
Credins bankë në lekë 
11.638. 
Llogari në emër të djalit  
lekë 4.791. 
Llogari në emër të djalit 
euro 26.
Llogari bankare në emër të 
(Dave Kadeli) në bankën 
Credins llogaria në lekë 
221.220 lekë.

Viti 2010
Llogari bankare (Gjovalin 
Kadeli) 
në bankën Credins me vlerë  
98.707 leke. Llogaria në 
euro 19.759. Llogari në USD 
494.1- Pakësim në llogarin 
në Tirana bank 500.492 leke 
dhe -5 euro nga llogaria 
në Euro. 
Llogari bankare (Admir 
Kadeli) në Tirana bank me 
vlere 27.595leke. Llogari në 
Credins Bank 2.900 lekë 
dhe llogari në euro 50.
Paksim në aksione me vlerë 
83,000 euro.

Viti 2011
Mbyllje depozite në Intesa 
San Paolo bank 1.240.069 
lekë. 
Hapje depozite në Credins 
Bank  4.745.000 lekë. 
Të ardhura nga depozita në 
ProCredit Bank 64.800 lekë.

Viti 2010
Depozita në Intesa San 
Paolo bank. 1.100.000 lekë. 
Përfitime nga interesa në 
Pro Credins 67.500 lekë.

Viti 2011
Të ardhurat nga interesat 
bankare në Credins 800 
euro.

Gjovalin Kadeli

Igli Cara

Jemin Gjana 

PS

PD

PD

Viti 2011
Të ardhurat e 
bashkëshortes si  
administratore e shoqërisë 
“Iridiani & Kadeli” shpk. 
330.960 lekë. 
Paga e djalit nga shoqëria 
“Payroll System” 360.000 
lekë si dhe paga nga 
shoqëria “Pelikan” 360.000 
lekë. 
Të ardhurat të djalit si 
pronar i agjensisë “Golden 
Travel” 5.000 euro.

Viti 2010
Të ardhurat e 
bashkëshortes si  
administratore e shoqërisë 
“Iridiani & Kadeli” shpk. 
420.000 lekë. 
Paga e djalit nga shoqëria 
“Payroll System” 330.000 
lekë si dhe paga nga 
shoqëria “Pelikan” 60.000.

Viti 2011
Të ardhura nga paga e 
bashkëshortes nga biznesi 
privat 1.171.409 lekë. 
Të ardhura si anëtare e 
KKRT-së 9.000 lekë.

Viti 2010
Të ardhurat e 
bashkëshortes nga biznesi 
privat 1.181.725 lekë. 
Të ardhura si anëtare e 
KKRT-së 18.000 lekë.

Viti 2011
Të ardhurat nga paga e 
bashkëshortes 841.000 
lekë. 

Viti 2011
Të ardhurat nga paga si 
deputet 2.44.622 lekë. 
Të ardhura nga qeraja e 
apartamenteve me vlerë 
728.000 lekë. 
Qera nga lokali në Shëngjin 
540.000 lekë. 

Viti 2010
Të ardhurat nga  Paga si 
deputet  1.968.807 lekë. 
Të ardhura nga qeraja me 
vlerë 588.000 lekë. Qera 
nga lokali Shëngjin 60.000. 
Të ardhura nga “Iridiani & 
Kadeli” Shpk. 100.000 lekë.

Viti 2011
Të ardhura nga paga si 
deputet 2.991.703 lekë.

Viti 2010
Të ardhurat nga  Paga si 
deputet 2.787.291 lekë.

Viti 2011
Të ardhur nga paga si 
deputet 2,800 lekë. 

Viti 2011
Nuk ka ndryshime

Viti 2010
Nuk ka ndryshime

Viti 2011
Nuk ka ndryshime

Viti 2010
Nuk ka ndryshime

Viti 2011
Kredi me vlerë  për tu shlyer 
4.700.000 lekë.
Kredi me vlerë për tu shlyer 

Emër  Mbiemër Partia   Të ardhurat familjare Llogari bankare/interesa Detyrime Totali i pasurisë së luajtshme/
paluajtshme
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Jozefina Topalli PD

Të ardhurat nga paga e 
vajzës (Lorena Gjana) 
13.200 euro. 
Të ardhurat nga paga e 
(Dritan Gjana) 812.000 
lekë. 
Të ardhura nga paga e 
(Vilma Gjana) 549.000 
lekë.
Të ardhura nga paga e 
(Armand Gjana) 572.000 
lekë.
Të ardhura nga paga e 
(Leodita Gjana) 510.000 
lekë.

Viti 2010
Të ardhurat e 
bashkëshortes 817.000 
lekë. Të ardhurat nga paga 
e vajzës 10.800 euro.
Të ardhura nga paga e 
Dritan Gjana 802.000 lekë.
Të ardhura nga paga e 
Vilma Gjana 484.000lekë.

Viti 2011
Të ardhura nga aktiviteti 
privat si Person Fizik në 
profesionin si Noter dhe 
të ardhurat nga qeratë me 
vlerë 4,000,000 lekë

Viti 2010
Të ardhurat familjare cash 
500.000 lekë. 
Të ardhura nga aktivitete 
private dhe qera 3.500.000 
lekë.

Viti 2010
Të ardhurat nga Paga si 
deputet 2.867.000 lekë.

Viti 2011
Të ardhura nga paga dhe 
shpërblime si Kryetare e 
Kuvendit me vlerë 3,530,014 
lekë.
Të ardhura si pjesë e 
kompensimit si ish pronare 
me vlerë 1,990,000 lekë.

Viti 2010
Te ardhurat nga paga 
si  Kryetare e Kuvendit 
3.168.500 lekë. 

Viti 2010
Të ardhura nga interesat 
bankare në Credins 1100 USD. 

Viti 2011
Shtim i vlerës në llogarinë 
rrjedhëse të pagës në Bankën 
Credins me vlerë 1,454,115 
leke.
Shtuar gjendja cash nga 
kursimet familjare me vlerë 
800,000 lekë.
Llogaritë e mëposhtme janë ne 
emër të Ndoc Topalli:
Llogari në Procredit Bank me 
gjendje 575,125 lekë.
Depozitë me gjendje 700,000 
leke.
Llogari bankare në USD në 
Procredit Bank me gjendje 
10,794 usd.
Llogari pranë Procredit Bank 
me gjendje 12,914 euro.
Depozitë në USD pranë 
Bankës Intesa San Paolo me 
gjendje 328 usd.
Llogari pranë bankës Intesa 
San Paolo me gjendje   7,023 
euro.
Llogari rrjedhëse pranë Bankës 
Kombëtare Tregtare me 
gjendje 542,489 lekë.
Margerita Topalli:
Depozitë në Bankën Intesa 
San Paolo me vlerë 6,754 
euro.

Viti 2010
Tërheqje nga llogaria rrjedhëse 
ne lekë nga banka Credins 
942.940 lekë. Gjendje cash 
500.000 leke.
Llogari rrjedhëse në emër të 
bashkëshortit në Pro Credins 
Bank 188,547 lekë. 
Llogari në emër të 
bashkeshortit me vlerë 10,728 
usd.
Llogari në emër të 

8.200 euro.
Kredi në emër të (Dritan 
Gjana) me vlerë per tu 
shlyer 33.000 euro. 
Kredi në emër të (Armand 
Gjana) me vlerë për tu 
shlyer 105.700 në euro.

Viti 2010 
Pagesë e kredisë të vitit 
2003 me vlerë 5,000,000 
lekë. 
Kredi për blerje automjeti 
në BKT Prishtinë 11.626 
euro.
Kredi në emër të djalit me 
gjendje 117.7 euro.
Kredi në emër të Dritan 
Gjana 37.000 euro.

Viti 2011
Shpenzime per vajzën për 
shkollim 1,000,000 leke 

Viti 2010
Shpenzime për vajzën për 
shkollim 1,000,000 lekë

Viti 2010
Blerje e automjetit Chervolet 
të vajzës 17.000 euro.

Viti 2011
Restaurim dhe ngritje kati 
të pronës familjare me vlerë 
3,500,000 lekë në emër të 
Ndoc Topallit.

Viti 2010
Blerje e truallit prej 670m² në 
Malësinë e Madhe me vlerë 
5.200.000 lekë.

Emër  Mbiemër Partia   Të ardhurat familjare Llogari bankare/interesa Detyrime Totali i pasurisë së luajtshme/
paluajtshme
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bashkëshortit, Procredit Bank 
me gjendje 9,503 euro.
Llogari ne Procredit në emër 
të bashkëshortit, Bank me 
gjendje 270,868 lekë.
Llogari në Intesa San Paolo 
në emër të bashkeshortit me 
gjendje 352 euro. 
Llogari në Intesa San Paolo, 
gjendja 1,204 euro.
Llogari në lekë me gjendje 
179,319 leke. Llogari në BKT 
me vlerë 202.070 lekë. Llogari 
ne emrin e vajzes me vlere 
6,770 euro. Tërheqje nga 
llogaria në bankën Intesa San 
Paolo me vlerë 11.000 usd.

Viti 2011
Gjëndja në llogarinë pranë 
bankës Intesa San Paolo 
nga dy depozitat shuar dhe 
interesat me vlerë 1,215,252 
lekë.
Gjëndja në llogarinë pranë 
Bankës Credins nga të 
ardhurat e rrogës si deputete 
me vlerë 988,244.28 lekë.

Viti 2010
Depozitat ne Intesa San që 
arrin vlerën 146.398 lekë. 
Të ardhurat nga interesat ne 
Alpha Bank me vlerë 637 lekë. 
Llogari në Raiffeisen me 
gjendje 245,603 lekë. Kartë 
krediti Master card në Intesa 
San Paolo me vlerë 1.364 
euro. Llogari në Bankën 
Credins nga të ardhurat si 
deputet 1.065.428 lekë.

Viti 2011
Nuk ka ndryshime

Viti 2010
Nuk ka ndryshime

Viti 2011
Nuk ka ndryshime

Klodiana Spahiu

Koço Barka 

Kreshnik Çipi

PS

PD

PD

Viti 2011
Të ardhura nga paga e 
bashkëshortit si mjek me 
vlerë 619,731 lekë.
Të ardhura nga aktiviteti 
privat i bashkëshortit në 
kabinetin mjekësor dhe 
laboratorin Biokimik me 
vlerë 1,187,789 lekë.
Të ardhura të bashkëshortit 
nga mësimdhënia të 
Universiteti Zoja e Këshillit 
të Mirë me vlerë 3500 euro.

Viti 2010
Të ardhurat e bashkëshortit 
si mjek 720.000 lekë. Të 
ardhurat e bashkëshortit 
nga aktiviteti privat 
1.636.830 lekë.

Viti 2011
Të ardhura nga i biri në 
emigracion me vlerë 8,600 
euro.
Të ardhura nga paga e 
të birit Emiljano me vlerë 
485,000 lekë.
Të ardhura nga paga e 
të birit Kristaq me vlerë 
145,000 lekë.

Viti 2010
Të ardhura nga paga e 
Kristaq Barka 125.450 
lekë. Të ardhura nga paga 
e Spiro Barka (emigracion) 
26.000 euro. 
Të ardhura nga paga e 
Emiljano Barka 250.600 
lekë.

Viti 2011
Të ardhura nga paga e 
bashkëshortes si pedagoge 
në Universitetin Ismail 
Qemali me vlerë 65,000 lekë.

Viti 2011
Të ardhura nga paga 
si deputete me vlerë 
2,039,309 lekë.
Të ardhurat nga 
mësimdhënia, nga 
Universiteti Zoja e Këshillit 
të Mirë me vlerë 1627 euro.

Viti 2010
Te ardhurat nga paga si 
deputet 2.348.740 lekë.

Viti 2011
Të ardhura nga paga dhe 
shpërblime si deputet me 
vlerë 1,114,365+57,600 
leke pjesemarrje ne 
komisione.
Të ardhura nga dieta 
1,214,388 leke.

Viti 2010
Të ardhurat nga paga si zv/
regjistrues 1.381.195 lekë. 
Difenca e pagës si Ministër 
653.280 lekë.

Viti 2011
Të ardhura nga paga si 
deputet me vlerë 1,804,666 
lekë+1,813,858 lekë dieta 
nga Kuvendi. 

Viti 2011
Kredi për tu shlyer në Alpha 
Bank me vlerë 14,421 euro.

Viti 2010
Kredi për tu shlyer në Alpha 
Bank 16.306 euro.

Viti 2011
Kredi bankare për shtëpi  
për tu shlyer me vlerë 
3,195,781 lekë.

Viti 2010
Marrja e kredisë në 
Raiffeisen bank për 
apartament me vlerë 
3.488.470 për tu shlyer.

Viti 2011
Nuk ka deklaruar gjendje 
per kredinë e mbetur.

Viti 2011
Blerje apartamenti me sip. 
145 m2 në Durrës, me vlerë 
65.000 euro.

Viti 2010
Nuk ka ndryshime

Viti 2011
Nuk ka ndryshime

Viti 2010
Nuk ka ndryshime

Viti 2011
Demoluar automjet 
Wolksvagen “Jetta” me vlerë 
4,000,000 lireta.

Emër  Mbiemër Partia   Të ardhurat familjare Llogari bankare/interesa Detyrime Totali i pasurisë së luajtshme/
paluajtshme

Të ardhurat personale



75

S
ht

at
or

 2
01

1 
- S

ht
at

or
 2

01
2

U
N

E 
  O

TO
J.

or
g

Lajla Pernaska

Kastriot Islami

PD

I PAVARUR

Viti 2010
Paga e bashkëshortes 
900,000 lekë.

Viti 2011
Nuk ka ndryshime

Viti 2010 
Gjëndje cash në emër të 
djalit 23,000 euro.

Viti 2011
Të ardhurat nga 
bashkëshortja nga “Albania 
Fashion Group” me vlerë 
1,432,910 lekë.
Të ardhura nga interesat 
nga depozita ne “Intesa 
San Paolo” Bank ne emër 
të Irena Islamit me vlerë 
94,819 lekë.
Të ardhruat e Manjola 
Islamit nga bursa CROUS-
FRANCE me vlerë 6,496 
euro.

Viti 2010 
Të ardhurat nga 
bashkëshortja nga
“Albania Fashion Group” 
1.320.961 lekë. të ardhurat 
e vajzës nga bursa 2460 
euro.  Të ardhurat e djalit 
nga bursa 3075 euro.
Manjola Islami te ardhura 
nga bursa e shkolles 2460 
euro.

Viti 2010
Të ardhurat nga paga si 
deputet 3.270.835 lekë.

Viti 2011
Të ardhura nga paga si 
deputete me vlerë 2,594,124 
lekë.

Viti 2010 
Të ardhurat nga paga si 
deputete 2.408.022 lekë

Viti 2011
Të ardhura nga paga si 
deputet në vlerën 2,476,034 
lekë.
Të ardhura nga shërbimi 
në Gjeorgji, nga APKE, me 
vlerë 1345 euro.
Të ardhura nga shpërblimet 
nga mësimdhënia në 
Albanian University me vlerë 
495,000 lekë.

Viti 2010 
Të ardhurat nga paga si 
deputet 1.782.315 lekë. të 
ardhurat nga Asambleja e 
KE 2152 euro. Të ardhura 
nga shpërblimet tek 
“Panorama” 207.000 lekë. 
Të ardhura nga paga ën 
Universitetin UFO 149.800 
lekë.

Viti 2010
Nuk ka ndryshime

Viti 2011
Pakësim i llogarisë në Intesa 
San Paolo me vlerë 237 euro, 
gjendja 710 euro.
Pkaësim i llogarisë rrjedhëse të 
pagës në Bankën Credins me 
vlerë 362,900 lekë.

Viti 2010 
Shtimi i Llogari rrjedhëse ne 
bankën Credins me 226.126 
lekë. 
Hapje e llogarisë bankare në 
emrin e djalit (Fiordi Pernaska) 
me vlerë 4.000 euro. Pakësimi 
i llogarisë rrjedhëse ne euro 
tek Intesa San Paolo me 1413 
euro.

Viti 2011
Zvogëluar depozita në “Intesa 
San Paolo” Bank, në emër të 
Irena Islamit me vlerë 202,000 
lekë.
Zvogëluar llogari rrjedhëse në 
“Intesa San Paolo” Bank në 
emër të Irena Islamit me vlerë 
516,184 lekë.
Zvogëluar llogari rrjedhëse në 
Bankën “Credins” me vlerë 
331,469 lekë.
Shtuar vlera në llogarinë 
rrjedhëse në bankën “Intesa 
San Paolo” Bank në emër 
të Irena Islamit me vlerë 363 
euro.
Llogari rrjedhëse në “Procredit” 
Bank me vlerë 521,790 lekë.
Llogari rrjedhëse në Bankën 
“Societe Generale” në emër 
të Manjola Islamit, shtuar me 
vlerën 1662 euro.
Zvogëlim i llogarisë rrjedhëse 
në Bankën “Societe Generale” 
në emër të Florian Islamit me 
vlerë 210 euro.

Viti 2010 
Llogari rrjedhëse ne Intesa 
Sanpaolo nga te ardhurat e 
shitjes se makines 987 euro.
Llogari rrjedhëse nga 
shpërblimet nga Universiteti 
UFO me vlerë 149.800 lekë. 
Zvogëlimi i llogarisë rrjedhëse 
ne emer te Manjola Islami 
ne bankën societe Generale 
Strasburg France me vlerë 
-321 euro. 
Llogarisa rrjedhëse në emër 
të Fiorian Islami në bankën 
Societe Generale Strasburg 
France për bursë me vlerë 

Viti 2010 
Shlyerja e kredisë së marrë 
nga bashkëshortja me vlerë 
2.820.000 lekë. 
Detyrime universitare për 
fëmijët ne Milano me vlerë 
5.000 euro.

Viti 2011
Nuk ka ndryshime

Viti 2010 
Nuk ka ndryshime

Viti 2011
Mbyllur kredia për 
apartamentin 
Transfertë bankare në emer 
të djalit për studime 2.950 
euro.

Viti 2010 
Kesti i ngelur për tu paguar 
për apartamentin 2.630.000 
lekë. Transfertë bankare në 
emër të djalit për studime 
4.000 euro.

Viti 2010
Nuk ka ndryshime

Viti 2011
Nuk ka ndryshime

Viti 2010 
Blerje automjeti tip 
Wolsvagen Toureg nga 
Kuvendi i Shqipërisë me 
vlerë 907.777 lekë.
( burimi nga të ardhurat 
personale), dhe më pas 
shitur me të njëjtën vlerë. 

Viti 2011
Hipotekuar apartamenti me 
vlerë 11,130,000 lekë.

Viti 2010 
Blerje automjeti nga 
Kuvendi i Shqipërisë me 
vlerë 323.517 dhe shitja e 
automjetit 5.000 euro.
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1731 euro. Depozitë në Intesa 
San Paolo ne emër të Irena 
Islami me vlerë 1.718.000 lekë.
Shtimi i   llogari rrjedhëse në 
Credins me vlerë 48.453 lekë. 
Shtimi i llogarisë në Intesa San 
Paolo me 198.853.  interesa 
nga llogaria bankare ne Intesa 
San paolo në emër të Irena 
Islami 40.897 lekë. 
Llogari rrjedhëse nga shitja e 
automjetit 987 euro.

Viti 2011
Pakesimi i llogarise ne Intesa 
San Paolo ne emer te (Albana 
Prifti) me  4.000 euro.

Viti 2010 
Llogari rrjedhëse e pagës 
mujore ne Credins Bank 
50.000 lekë. Tërheqje e 
llogarisë (depozitës) në 
Raiffeisen 24.300 USD. Vajza 
(Albana Prifti) kalimi i llogarisë 
rrjedhëse në Credins Bank me 
vlerë 50.000 lekë.

Viti 2011
Nuk ka ndryshime

Viti 2010 
Nuk ka ndryshime

Viti 2011
Shtimi i llogarise bankare per 
pagat ne Credins me 246.448 
lekë. Pakesimi i llogarie 
bankare ne Credins 144.243 
lekë.

Viti 2010 
Shitimi i llogarisë bankare në 
Credins bank 135.318 lekë. 
Llogari bankare në emër të 
(Monika Kryemadhi) me vlerë 
295.782 lekë. Pakësimi i 
llogarisë me -1350 euro. 
Pakësimi i gjendjes cash  me 

Ilir Bano

Ilir Bejtja 

Ilir Meta

PD

PS

LSI

Viti 2011
Të ardhurat e 
bashkëshortes (rreth 25% 
të shumës janë fitim) 
2.625.000 lekë.
Të ardhurat e djalit si 
specialistë në drejtorinë 
tatimore Fier 80.000 lekë. 
Të ardhurat nga paga e 
(Albana Priftit) deri në 15 
tetor 38.000 lekë. 
Nga 16 tetori si sekretare 
në minisioni shqiptarë në 
Gjeneve, pagesa 847 euro.

Viti 2010 
Të ardhurat e 
bashkëshortes (rreth 25% 
të shumës janë fitim) 
5.760.000. 
Të ardhurat nga paga 
e vajzës (Albana Prifti) 
35.000 lekë/muaj.

Viti 2011
Nuk ka ndryshime

Viti 2010 
Nuk ka ndryshime

Viti 2011
Të ardhurat e 
bashkëshortes si sekretare 
organizative e LSI 963.340 
lekë.  
Të ardhurat si anetare e 
Këshillit të Bashkisë Tiranë 
132.300 lekë.

Viti 2010 
Të ardhurat e 
bashkëshortes si sekretare 
organizative e LSI, 969.324 
lekë. 
Të ardhurat si anetare e 

Viti 2011
Të ardhura nga paga si 
deputet 2.946.018 lekë.

Viti 2010 
Të ardhurat nga paga si 
deputet 3.015.822 lekë. 

Viti 2011
Të ardhurat nga paga si 
deputet 2.106.000 lekë. 
Të ardhurat nga 
mësimdhënia 200.000 lekë.

Viti 2010 
Të ardhurat nga paga si 
deputet 2.305.260 lekë. 
te ardhurat si kryetar i 
mbikëqyrjes ne F.K Elbasani 
me vlerë 150.000 lekë. të 
ardhurat si Universitetin 
“A.Xhuvani” 52.000 lekë. 
te ardhurat si pedagog i 
jashtëm tek Universiteti 
“A.Moisiou” afërsisht 50.000.

Viti 2011
Paga si deputet per vitin 
2011 me vlere 2,401,407 
leke.

Viti 2010 
Të ardhurat nga paga si zv/
kryeministër dhe ministër 
1.768.385 lekë. 

Viti 2011
Huan en banken Raiffeisen  
me vlere per tu shlyer 
1.300.000 lekë. Hua ne 
banken Credins me vlere 
per tu shlyer 1.680.000 lekë.

Viti 2010 
Hua për blerje banese me 
vlerë për tu shlyer 1.440.000 
lekë. Hua në bankën 
Credins për ndërtimin e 
shtëpisë ne Lushnje 80.000 
lekë.

Viti 2011
Kredi ne Raiffeisen Bank  
me vlerë për tu shlyer 
71.000 euro. 
Bashkë kredimarrës me 
maman dhe motrën  me 
vlerë për tu shlyer 3.000 
euro.

Viti 2010 
Kredi e marr ne Raiffaisen 
Bank për apartament me 
vlerë per tu shklyer 29.000 
euro. Kredi e marr në 
Emproriki Bank me vlerë për 
të shlyer 43.000 euro. Kredi 
per tu shlyer me vlerë 4.000 
euro ne Alpha Bank.

Viti 2011
Kredi ne banken Credins 
me vlere per tu shlyer 
189.640 lekë.

Viti 2010
Kredi për apartament në 
Bankën Credins 196.260 
euro. 

Viti 2011
Shitje e makines tip Toureg 
2.500.000 lekë. 
Ndërtimi i shtëpisë në 
Lushnje me vlerë 9.700.000 
lekë. Paguar 8.000.000 lekë. 
Shitje e makinës tip Benz 
90.000 lekë. 
Blerje e makines tip Ford 
200.000 lekë. Blerja
 e makines nga i shoqi i 
(Albana Prifti) ne emer te saj 
me vlere 1.000 euro.

Viti 2010 
Blerje e makinës tip 
Wolsvagen Touareg nga 
Kuvendi me vlerë 910.000 
lekë

Viti 2011
Nuk ka ndryshime

Viti 2010 
Nuk ka ndryshime

Viti 2011
Nuk ka ndryshime

Viti 2010 
Apartament banimi me sip 
200 m2, me vlerë 400.000 
euro.
Apartament banimi me sip 
317 m2 ne Gjirin e Lalzit me 
kontratë sipërmarrjeje me 
LURA sh.p.k, pa deklaruar 
vlerën.
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Ismail Hoxha

Ilirjan Rusmali

Ilir Gjoni 

Ledina Aliolli

Lefter Koka

PD

PD

PS

PD

LSI

Keshillit të Bashkisë Tiranë 
278.100 lekë.

Viti 2011
Të ardhurat e bashkëshortes 
si mësuese 510.000 lekë.

Viti 2010 
Të ardhurat e bashkëshortes 
si mësuese 500.000 lekë.

Viti 2011
Të ardhurat e bashkëshortes 
në Drejtorin e Legjislacionit 
ne Ministrinë e Financave 
dhe  pjesëmarrje në bordin e 
ASD-se 2.378.699 lekë.

Viti 2010 
Të ardhurat e bashkëshortes 
në Drejtorinë e Legjislacionit 
në Ministrinë e Financave 
dhe  pjesëmarrje në bordin 
e ASD-së 2.331.010 lekë & 
520 euro.

Viti 2011
Te ardhurat e bashkeshortes 
nga paga e terhequr permes 
llogarise  Intesa San Paolo 
2.747.286 lekë.

Viti 2010 
Të ardhurat e bashkëshortes 
2.472.816 lekë.

Viti 2011
Të ardhurat e bashkëshortit 
nga paga si Drejtor i Hetimit 
Tatimor në Korçë, 876.418 
lekë. 
Shpërblime nga puna 9,000 
lekë.

Viti 2010 
Të ardhura nga paga e 
bashkëshortit si Drejtor i 
Hetimit tatimor me vlerë 
885,418 lekë.
Shpërblime 90.000 leke

Viti 2011
Të ardhura nga paga e 
bashkëshortes 1.200.000 
lekë. 

Viti 2010 
Të ardhura nga paga e 
bashkëshortes 969.324 lekë.

Viti 2011
Të ardhurat nga paga si 
deputet 2.730.324 lekë.

Viti 2010 
Të ardhurat nga puna si 
deputet 2.782.422 lekë.

Viti 2011
Të ardhurat nga paga si 
deputet 2.602.225 lekë.

Viti 2010 
Të ardhurat si deputet dhe 
administratës publike të të 
drejtave të njëriut 2.566.332 
& 1.200 euro.

Viti 2011
Te ardhura nga paga si 
deputet 1.789.383 lekë.

Viti 2010 
Të ardhurat si deputet 
2.101.687 lekë.

Viti 2011
Të ardhura nga paga si 
deputete me vlerë 3,640,252 
lekë.
Të ardhura nga puna si 
pedagoge part-time  në 
Universiteti “Fan Noli” me 
vlerë 120,000 lekë.

Viti 2010 
Të ardhurat si deputete 
3.340.826 lekë. paga si 
pedagoge e jashtme ne 
Universitetin e Korçës 
60.000 lekë. paga si 
pedagoge e jashtme në 
Fakultetin Ekonomik Tiranë 
60.000 lekë. 

Viti 2011
Të ardhura nga paga si 
deputet 2.065.558 lekë. 
Të ardhura nga shitja e 
apatamentit me sip.72m² me 
vlerë 9.671.316 lekë. 
Të ardhura nga shitja e 5% 
të kuotave në shoqërinë 
SUCRALBA shpk, me vlerë 
1.400.000 lekë. 
Të ardhura nga anullimi 
i kontratës me shoqërinë  
D.H construksion me vlerë 
44.518.800 lekë. 

200.000 euro.  Shtimi i llogarisë 
në Credins Bank me 0.91 euro.

Viti 2011
Nuk ka ndryshime

Viti 2010 
Depozitë bankare në Tirana 
Bank me vlerë 390.000 lekë. 
Përfitim nga interesat në 
Raiffeisen Bank 17.200 lekë.

Viti 2011
Shtimi i pasurisë së luajtshme 
likujditete Cash me vlerë 
2.800.000 lekë.

Viti 2010 
Pakësimi i gjendjes cash me 
100.000 lekë dhe 11.368 euro.

Viti 2011
Kursime nga paga e ime dhe e 
bashkëshortes 900.000 lekë.

Viti 2010 
Nuk ka ndryshime

Viti 2011
Nuk ka ndryshime

Viti 2010 
Nuk ka ndryshime

Viti 2011
Para cash në emër të 
bashkëshortes në  Intesa 
Sanpaolo 73.521 lekë. 
Blerje aksionesh 1,668,300 
lekë.
Para cash në emër të 
bashkëshortes në Raiffeisen 
Bank (kartë Krediti) 5.000 euro.

Viti 2011
Nuk ka ndryshime

Viti 2010 
Nuk ka ndryshime

Viti 2011
Nuk ka kredi 

Viti 2010 
Shlyer Kredia e marre ne 
(ABA) sot Intesa Sanpaolo 
për blerje apartamenti.

Viti 2011
Kredi e marr ne Banken 
Credins me vlere te shlyer 
70.000 lekë.

Viti 2010 
Nuk ka ndryshime

Viti 2011
Kredi për tu shlyer te NBG 
bank 14,458 euro.

Viti 2010 
Kredi për blerje banese vlera 
për tu shlyer 16.062 euro.

Viti 2011
Detyrime ndaj shoqerise 
SUCRLBA shpk. 
250.000.000 lekë. detyrime 
për kredi e marrë pranë 
NBG bank me vlerë për tu 
shlyer 40.281.36 euro. 
Kredi në emër të 
bashkëshortes për blerje 
automjeti me vlerë për tu 
shlyer 8.561 euro.

Viti 2011
Nuk ka ndryshime

Viti 2010 
Autoveturë tip Mercedes-
Benz me vlerë 11.600 euro.

Viti 2011
Nuk ka ndryshime

Viti 2010 
Blerja e makinës tip 
Wolsvagen Touareg  me 
vlerë 1.154.036 lekë dhe 
shitur 20.000 euro.
Blerja e makinës tip 
Mercedes-Benz me vlerë 
27.731 euro.(të ardhura nga 
shitja e makinës së parë)

Viti 2011
Nuk ka ndryshime

Viti 2010 
Shtëpi banimi e përfituar 
nga privatizimi i banesave 
në vitin 1996, si dhe një 
bodrum me sip 26m2, ( 
nuk ka deklaruar vlerë të 
pasurive)

Viti 2011
Nuk ka ndryshime

Viti 2010 
Nuk ka ndryshime

Viti 2011
Truall me sip.77.2m² me 
ndërtesë mbi të me vlerë 
2.933.600 lekë. 
Apartament banimi me sip. 
149 m² me vlere 11.021.232 
lekë. 
Shkembimi i nje trualli 
me sip. 1142m² , me një 
apartament me sip 149 m2. 
Kontratë sipërmarrje 
me shoqerinë WIND co 
shpk, sipas të cilës do 
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Lefter Maliqi

Leonard Demi

PD

PD

Të ardhura nga Kastrati 
Shpk për apartamente në 
shumën 100.000 euro, nga 
të cilat janë përdorur 50.000 
euro dhe vlerë e ngelur 
6.900.000 lekë.

Viti 2010 
Të ardhura nga paga si 
deputet 2.577.073 lekë.

Viti 2011
Të ardhura nga paga si 
deputet me vlerë 2,897,000 
lekë.
Të ardhura nga qeradhënia 
e një apartamenti me vlerë 
360,000 lekë.
Të ardhura nga shitja e 
prodhimeve bujqësore me 
vlerë 600,000 lekë.

Viti 2010 
Të ardhura nga paga si 
deputet 2.806.636 lekë. 
Të ardhura nga toka 
bujqësore 500.000 lekë.

Viti 2011
Të ardhura nga paga si 
deputet me vlerë 3,203,169 
lekë.

Viti 2010 
Shtimi i parasë kesh 
4.183.322 lekë.

Viti 2011
Hapje e tre llogarive 
në BKT, në emër të 
bashkëshortes dhe dy 
vajzave me vlerë 1,500,000 
lekë. (3x500,000)

Viti 2010 
Shtimi i gjendjes cash me 
1.000.000 lekë.

Viti 2011
Depozitë në Bankën 
Credins me vlerë 1,000,000 
lekë

Viti 2010 
Detyrime ndaj kompanisë 
SucrAlba për blerje toke pa 
interesë me vlerë 250.000.000 
lekë. Detyrime për kredi në 
emër të bashkëshortes vlera 
per tu shlyer 91.672 euro. 
Kredi për blerjen e automjetit 
15.111 euro.

Viti 2011
Detyrim financiar ndaj Tirana 
Leasing me vlerë 8.000 euro
Mbyllur  kredia në Tirana Bank.

Viti 2010 
Detyrim në Tirana Bank për 
arsye kredie 18.000 euro.

Viti 2011
Kredi strehimi me vlerë 
3,075,797 lekë

Viti 2011
Të ardhura nga paga e 
bashkëshortes me vlerë 
923,400 lekë.

Viti 2010 
Të ardhurat nga paga e 
bashkëshortes 800.000 
lekë

Viti 2011
Të ardhura nga paga e 
bashkëshortes me vlerë 
780,000 lekë

përfitohet sipërfaqe ndërtimi 
(apartamente banimi dhe 
dyqane) 5280m² . 
Truall me sip. 994.5m² dhe 
ndertesë mbi të me sip. 
248.2m² në Durrës me vlerë 
1.792.378 lekë.  
Aprtament banimi me sip. 
140m² me vlerë 126.000 
euro. 

Toke me sip.59262 m² në 
Arapaj/ Durrës.
Toke me sip.4500m² në 
Arapaj/ Durrës me vlerë 
3.045.200 lekë. 
Para Cash 223.589 lekë.
(Brunilda Koka) dyqane me 
sip. 57m² në Rr.Budi me 
vlerë 145.000 euro. Truall 
me sip.330m² me ndërtesë 
mbi të me sip.154.9m² në 
Durrës.

Viti 2010 
Tokë Arë me sip 17500 m2 
dhe vlerë 3.972.000 lekë. 
Tokë Arë me sip 6000 m2 
dhe vlerë 11.585.000 lekë.
Blerja e aksioneve të 
“Kantina e pijeve Gjergj 
Kastriot” me vlerë 1.435.000 
lekë. 
Gjendje cash 4,183,322 
lekë.
Truall me sip 2565 m2 
i shkëmbyer me tre 
apartamente me sip 72.5 
m2, 62.3 m2, 216.7 m2. 
Sipërfaqe apartamentesh 
3649 m2.
Apartament në emër të 
bashkëshortes me sip 60.16 
m2 me vlerë 4,449,914 leke( 
burimi i blerjes nga shitja e 
apartamentit të deklaruar 
më parë me sip 58.25 m2)

Viti 2011
Blerje apartamenti me sip. 
120 m2 në Tiranë, vlerë 
10,500,000 lekë
Shitje e dy apartamentëve të 
deklaruar më parë me velrë 
93,000 euro.
Shitje automieti tip 
Wolksvagen Polo me vlerë 
5,000 euro (në emër të 
bashkëshortes).
Blerje automieti Ford Fiesta 
me vlerë 12,000 euro (në 
emër të bashkëshortes).

Viti 2010 
Nuk ka ndryshime

Viti 2011
Nuk ka ndryshime

Emër  Mbiemër Partia   Të ardhurat familjare Llogari bankare/interesa Detyrime Totali i pasurisë së luajtshme/
paluajtshme

Të ardhurat personale
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Luan  Skuqi

Luçiano Boçi

Luiza Xhuvani

Mark Marku

Viti 2010 
Të ardhurat nga paga e 
bashkëshortes 900.000 
lekë.

Viti 2011
Të ardhura nga paga e 
bashkëshortes me 804,540 
lekë.

Viti 2010 
Të ardhurat nga paga e 
bashkëshortes 714.245 
lekë.

Viti 2011
Të ardhura nga paga e 
bashkëshortes me vlerë 
500,000 lekë.

Viti 2010 
Të ardhurat nga paga e 
bashkëshortes  500.000 
lekë.

Viti 2011
Nuk ka ndryshim

Viti 2010 
Nuk ka ndryshim

Viti 2011
Të ardhura të 
bashkëshortes nga paga 
si pedagoge me vlerë 
1,400,000 lekë

Viti 2010 
Të ardhurat nga paga e 
bashkëshortes si pedagoge 
në UT,  1.050.000 lekë. 
Honorarë dhe shpërblime 
1.150.000 lekë.

PD

PD

PS

PD

Viti 2010 
Të ardhurat nga paga si 
deputet 2.661.272 lekë.

Viti 2011
Të ardhura nga paga si 
deputet me vlerë 2,953,218 
lekë

Viti 2010 
Të ardhurat nga paga si 
deputet 2.934.822 lekë. 

Viti 2011
Të ardhura nga paga si 
deputet me vlerë 3,173,703 
lekë.

Viti 2010 
Të ardhurat nga paga si 
depuet 3.353.000 lekë. 
Paga si pedagog dhe anëtar 
senati 200.000 lekë.

Viti 2011
Të ardhura nga paga si 
deputet me vlerë 1,168,111 
lekë.
Paga per pjesemarrje ne 
komisione 50,400 leke.
Mbulim shpenzime telefoni 
161,346 leke.
Dieta dhe akomodim 
350,618 leke.
Mbulim shpenzime 
karburanti 400.618 leke.

Viti 2010 
Nuk ka ndryshim

Viti 2011
Të ardhura nga paga si 
deputet me vlerë 2,479,251 
lek.
Të ardhura nga mësimdhënia 
të UET me vlerë 12,000 euro.
Të ardhura nga honoraret 
nga gazeta dhe revista 
MAPO me vlerë 12,000 euro.
Të ardhura nga paga si 
pedagog në Universitetin e 
Tiranës me vlerë 1,069,080 
lekë.

Viti 2010 
Të ardhurat nga paga si 
depuet 2.484.522 lekë. 
Paga si pedagog 845.000 
lekë. 
Paga si pedagog i jashtëm 
në Universitetin Europian 
10.560 euro. 
Paga per shkrimet në 
gazetën MAPO me vlerë 
3.000 euro.

Viti 2010 
Nuk ka ndryshime

Viti 2011
Kursime familjare me vlerë 
1,500,000 lekë.

Viti 2010 
Shtimi i kursimeve cash me 
1.000.000 lekë

Viti 2011
Tërheqje nga depozita 
rrjedhëse me vlerë 
1,000,000 lekë.

Viti 2010 
Depozitë në Raiffeisen Bank 
100.000 lekë.

Viti 2011
Nuk ka ndryshim

Viti 2010 
Nuk ka ndryshim

Viti 2011
Depozitë pranë Intesa 
San Paolo Bank me vlerë 
51,000.48 euro.
Depozitë pranë BKT me 
vlerë 7,000 euro.
Gjëndja në llogarinë bankare 
të Banka Credins me vlerë 
20,000 lekë.
Llogari bankare të Banka 
Credins me vlerë 1,004 euro.

Viti 2010 
Depozitë bankare me 
vlerë 30.000 euro. Llogari 
rrjedhëse në Credins Bank 
260.000 lekë. 
Llogari rrjedhëse 110.548 
lekë. 
Llogari në Credins Bank 
3.000 euro. 
Llogari në BKT 2.000 euro.

Viti 2010 
Kredi për strehim me vlerë 
3.331.376 lekë.

Viti 2011
Kredi bankare te Raiffeizen 
Bank për tu shlyer me vlerë 
2,750,250 lekë.
Kredi për tu shlyer në emër 
të Suzana Skuqi me vlerë 
9594 euro.

Viti 2010 
Kredi bankare me vlerë 
3.325.800 lekë.

Viti 2011
Kartë krediti “American 
Express” me vlerë 5,000 
euro.

Viti 2010 
Kartë krediti pranë Bankës 
Credins me vlerë 5.000 euro.

Viti 2011
Nuk ka deklaruar gjendjen 
e kredisë

Viti 2010 
Kredi në Raiffeisen Bank me 
vlerë 100.000 lekë.

Viti 2011
Nuk ka deklaruar gjendjen 
e kredisë.

Viti 2010 
Kredi për apartament vlera 
për tu shlyer 6,230 euro.

Viti 2010 
Nuk ka ndryshime

Viti 2011
Blerje automjeti tip Peugout 
107 me vlerë 9,000 euro. (Në 
emër të Suzana Skuqi)

Viti 2010 
Nuk ka ndryshime

Viti 2011
Shitje e apartamentit me sip.80 
m2 me vlerë 3,722,784 lekë.
Shitje apartamentit me sip. 
80 m2 me vlerë 1,300.000. 
(25%x5,200,000)

Viti 2010 
Blerje e makinës tip BMW me 
vlerë 200.000 lekë.

Viti 2011
Nuk ka ndryshim

Viti 2010 
Nuk ka ndryshim

Viti 2011
Nuk ka ndryshime

Viti 2010 
Nuk ka ndryshime
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Marko Bello

Mehmet Xheka

Mesila Doda

Mimi Kodheli

PS

PD

PD

PS

Viti 2011
Të ardhura nga paga e 
bashkëshortes 534.912 
lekë. 
Të ardhurat e 
bashkëshortes nga 
kompesimi financiar 
1.500.000 lekë. 

Viti 2010 
Të ardhurat nga paga e 
bashkëshortes 483.307 
lekë. 
Të ardhura nga qera 8640 
euro.

Viti 2011
Të ardhura nga KEMP i 
bashkëshortes me vlerë 
180,000 lekë.
Të ardhura nga paga djalit 
me vlerë 972,000 lekë.

Viti 2010 
Të ardhurat nga KEMP 
i  bashkëshortes 180.000 
lekë. 
Të ardhurat nga paga e 
djalit 840.000 lekë.

Viti 2011
Të ardhura nga paga e 
bashkëshortit në TV KLAN 
me vlerë 2,760,000 lekë. 
Të ardhura nga paga e 
bashkëshortit në TV ABC 
me vlerë 960,000 lekë.
Të ardhura nga paga e 
bashkëshortit Club FM me 
vlerë 600,000 lekë.

Viti 2010 
Të ardhurat nga paga e 
bashkëshortit TV KLAN 
2.760.000 lekë. 
Paga TV ABC 160.000 lekë. 
Paga CLUB FM 600.000 
lekë. 
Pagasë nga kontrata 
publicitare me Tirana Bank 
16.000 euro.

Viti 2011
Të ardhura nga paga e 
bashkëshortit 1.100.000 
lekë.

Viti 2010 
Të ardhura nga paga e 
bashkëshortit 1.100.000 
lekë.

Viti 2011
Të ardhura nga paga si 
deputet 2.038.777 lekë. 
Të ardhura si pedagog i 
jashtëm 1.200 euro.

Viti 2010 
Të ardhura nga paga si 
deputet 1.801.646 lekë. 
Paga si pedagog i jashtëm 
150.000 lekë.

Viti 2011
Të ardhura nga paga si 
deputet me vlerë 3,234,318 
lekë.

Viti 2010 
Të ardhura nga paga si 
deputet 3.273.222 lekë.

Viti 2011
Të ardhura si deputete me 
vlerë 2,653,764 lekë.

Viti 2010 
Të ardhurat nga paga si 
deputete 2.634.822 lekë.

Viti 2011
Të ardhura nga paga 
si deputete me vlerë 
2,174,492 lekë.

Viti 2010 
Të ardhurat nga paga si 
deputete 1.927.689 lekë.

Viti 2011
Përfitime nga interesat 555 
euro. 
Përfitime nga interesat 81 euro. 
Depozitë në Bankën Credins 
shtuar me 92 euro. 
Llogari rrjedhëse në Bankën 
Credins për të tretët 1.239.334 
lekë. (Silvana Dokle) 
Depozitë pa afat në Credins 
Bank 503.042 lekë. 
Të ardhura mujore nga qeraja 
8640 euro në Credins Bank. 

Viti 2010 
Përfitime nga interesat 719 
euro. 
Shtim nga interesat 350 euro. 
Depozite ne Credins Bank 
1.000.000 lekë. depozite ne 
Credins Bank ne emër te 
Bahkeshortes 3286 euro.

Viti 2011
Nuk ka ndryshime

Viti 2010 
Nuk ka ndryshime

Viti 2011
Zvogëlim i llogarisë në 
Reiffeisen Bank me vlerë 1,412 
euro në emër të bashkëshortit

Viti 2010 
Shtim i llogarisë në Reiffeisen 
Bank me vlerë 1,412 euro në 
emër të bashkëshortit.

Viti 2011
Pakësim i llogarisë bankare 
në Intesa San Paolo Bank në 
emër të bashkëshortit me vlerë 
11 euro.
Pakësim i llogarisë bankare 
në Credins Bank me vlerë 
655 lekë.
Shtim i depozitës bankare 
në Credins Bank në emër të 
nënës me vlerë 165 USD.
Pakësim të llogarisë bankare 

Viti 2011
Kredi ne Raiffeisen Bank 
me vlerë për tu shlyer 
3.360.159 lekë. 
Detyrime për studimin e 
djalit në Gjermani me vlerë 
6416 euro.

Viti 2010 
Kredi per banim  me vlerë 
3.648.159 lekë. Over draft 
në Credins Bank me vlerë 
të shlyer 100.000 lekë. 
Detyrime për studime për 
Maksi Bello të shlyera 7.500 
euro. 
Kredi për banesë e likujduar 
4.051.646 lekë.

Viti 2011
Nuk ka ndryshime

Viti 2010 
Nuk ka ndryshime

Viti 2011
Kredi pranë Raiffeisen për 
tu shlyer me vlerë 166,649 
euro.
Kredi për tu shlyer pranë 
Raiffeisen Bank me vlerë 
3,131,480 lekë.
Kredi për tu shlyer prane 
Bankës Credins me vlerë 
9380 euro.

Viti 2010 
Kredi për banesë me vlerë 
177.550 euro. Kredi për 
banesë me vlerë 3.319.633 
lekë. Kredi për banesë me 
vlerë 13.707 euro.

Viti 2011
Nuk ka ndryshime

Viti 2010 
Nuk ka ndryshime

Viti 2011
Nuk ka ndryshime

Viti 2010 
Truall në emër të 
bashkëshortes me vlerë 
410.000 lekë.(Silvana Bello) 
Kontratë sipërmarrje me 
shoqërinë “EDIL-AL” 
me sip.24.000m² (truall i 
trashëguar). (30%). 
Kontratë sipërmarrje me 
shoqërinë “KONTAKT” 
sh.p.k për vënjën në 
dispozicion të 1.200m². 
Kontratë shkëmbimi të 52m² 
me shoqërinë “KONTAKT” 
me 39.000 euro. 
Kontratë dhurimi me (nënën 
& Vëllezëritë) për një ullishte 
të trashëguar më sip. 
4.770m².

Viti 2011
Nuk ka ndryshime

Viti 2010 
Blerje makinës tip 
Wolsvagen Toureg  nga 
Kuvendi i Shqiperisë  me 
vleë 75.000 lekë

Viti 2011
Nuk ka ndryshim

Viti 2010 
Nuk ka ndryshim

Viti 2011
Nuk ka ndryshime

Viti 2010 
Nuk ka ndryshime
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Viti 2011
Apartament me sip.102m² 
në gjirin e Lalzit paguar me  
këste vlera 51.000 euro. 
Shitje automjeti tip 
Wolsvagen  Tuareg me 
vlerë 20.000 euro. 
(Manjola Dokle) 
Kontratë sipërmarrjeje me 
Lura shpk, për apartament 
me sip. 114m² në Gjirin e 
Lalzit me vlerë 57.000 euro.

Viti 2010 
Blerje automjeti tip 
Wolsvagen Toureg nga 
Kuvendi i Shqipërisë me 
vlerë 830.520 lekë.
Kontratë për blerje 
apartamenti me sip 102 m² 
në Gj.Lalzit me vlerë 51.000 
euro paguar kësti i parë 
20.000 euro. 
(Manjola Dokle)
 Blerja e apartamentin me 
sip. 114m² me vlere kontrate 
57.000 euro paguar kësti i 
parë dhe i dytë 45.000 euro. 
Apartament banimi në emër 
të vajzës ( pa ndryshim nga 
deklarata e mëparshme)

Viti 2011
Hua marrje nje personi fizik 
10.000 euro. 
Kredi për apartament 
banimi me vlere per tu 
shlyer 530.308 lekë. Kredi 
per apartment banimi me 
vlere per tu shlyer 16.100 
euro. 
(Manjola Dokle) Detyrim ne 
Lura shpk për apartament 
banimi 12.000 euro. 
Kredi (prestito) me vlere per 
tu shlyer 27.013 euro.

Viti 2010 
Kredi për apartament 
banimi me vlerë për tu 
shlyer 718.600 euro. Kredi 
për apartament banimi me 
vlerë për tu shlyer 19.708 
euro. Kontratë sipërmarrjeje 
për apartament banimi 
me firmën Lura sh.p.k me 
vlerë për tu shlyer 31.000 
euro. Detyrime në emër të 
(Manjola Dokle) kontratë 
me sipërmarrjen për blerje 
apartamenti nga Lura sh.p.k 
me vlerë për tu shlyer 
12.000 euro. 

në Euro në Credins Bank me 
vlerë 6,123 euro.
Shtim të depozitës bankare 
në Euro në Credins Bank me 
vlerë 4,723 euro.
Pakësim i llogarisë bankare 
në Credins Bank me vlerë 
212,290 lekë.
Shtim të depozitës bankare 
në Credins Bank me vlerë 
618,916 lekë.
Shtim i depozitës bankare 
në Euro në Credins Bank me 
vlerë 74 euro.

Viti 2010 
Pakësuar llogaria bankare 
në Intesa San Paolo  - 787.3 
lekë.
Pakësuar llogaria bankare 
në emër të bashkëshortit  - 
11 euro.
Pakësuar llogaria bankare 
në Raiffaisen Bank  - 30.000 
lekë.
Pakësuar llogaria bankare 
në Credins Bank -22 euro.
Shtuar llogaria bankare në 
Credins Bank 476.763 lekë.
Shtuar llogaria në Credins 
Bank  me 152 euro.
Pakësuar llogaria në emër të 
djalit – 33.295 lekë. 
Shtuar depozita në emër të 
nënës me 296 USD.

Viti 2011
Llogari bankare ne Credins 
bank 83.603 lekë. 
Pakesuar llogaria bankare 
me 10.077 lekë.  
Shtuar llogaria bankare me 
954 euro.
(Anika Dokle)
 Llogari rrjedhese e rroges 
ne intesa San Paolo 4.410 
lekë. (Manjola Dokle) 
Llogari bankare ne Raiffeisen 
Bank 10.650 euro. 
Llogari ne Raiffeisen Bank 
214.278 lekë. Shtuar 
depozita ne lekë ne Intesa 
San Paolo me 24.130 lekë.
Llogari rrjedhese ne Intesa 
San Paolo 2.339 euro. 
Llogari ne Banco-Posta en 
Luga-Itali 50 euro.

Viti 2010 
Pakësuar dhe mbyllur 
llogaria në Credins Bank 
-700.000 lekë, tërhequr për 
blerje automjeti.
Pakësuar dhe mbyllur 
llogaria në Raiffeisen Bank 
-5033 euro, tërhequr për 
blerje aksionesh).
Blerje aksionesh 50 kuota x 
143.6 euro =7180 euro.
Llogari bankare në Credins 

Viti 2011
Të ardhura nga paga si 
deputet 2.321.760 lekë. 

Viti 2010 
Të ardhurat nga paga si 
deputet 1.620.100 lekë. 
Honorar për dramën me 
vlerë 90.000 lekë.

 

Viti 2011
Të ardhura nga pensioni 
i bashkëshortes 159.204 
lekë. 
Të ardhura ng apaga e 
djalit 782.227 lekë. 
Të rdhurat e (Anika 
Dokle) nga paga si mjeke 
gjenekologe 652.866 
lekë. Paga si pedagoge 
e jashtme në Fakultetin e 
Infermierisë 98.000 lekë. 
Paga nga puna part-time në 
klinikë private 150.000 lekë. 
(Manjola Dokle)
 Paga si mjeke në spitalin 
privat “Vila Maria”  Itali 
56.800 euro. 
Të ardhura nga qiraja e 
apartamentit në Tiranë 
360.000 lekë. 
Të ardhura nga interesat 
bankare 24.130 lekë.

Viti 2010 
Të ardhura nga pensioni 
i bashkëshortes me vlerë 
154.080 lekë.
Të ardhura nga paga e 
djalit 758.660 lekë. 
Paga si mjeke në spitalin 
privat Vila Maria-cotignola-
Itali 60.000 euro. Të 
ardhura nga qeraja e 

Namik Dokle PS
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Ndriçim Babasi

Ndrec Dedaj

Olta Xhaçka

Paulin Sterkaj

PD

PS

PS

PS

apartamentit 360.000 lekë. 
Të ardhurat enga paga e 
vajzës si mjeke 763.000 
lekë. 
Paga si pedagoge e 
jashtme 150.000 lekë. 
Paga nga puna part-time 
në klinikën private 480.000 
lekë.

Viti 2011
Nuk ka ndryshime

Viti 2010 
Nuk ka ndryshime

Viti 2011
Nuk ka ndryshime

Viti 2010 
Nuk ka ndryshime

Viti 2011
Nuk ka ndryshime

Viti 2010 
Nuk ka ndryshime

Viti 2011
Të ardhura nga 
bashkëshortja në aktivitetin 
Bar Kafe me vlerë 5000 
euro.

Viti 2010 
Të ardhurat nga 
bashkëshortja në aktivitetin 
Bar Kafe 5000 euro.

Viti 2011
Të ardhura nga paga si 
deputet me vlerë 1,849,731 
lekë.

Viti 2010 
Nuk ka ndryshime

Viti 2011
Të ardhura nga paga si 
deputet me vlerë 1,637,950 
lekë.

Viti 2010 
Të ardhura nga paga si 
inspektor në bashkinë e 
tiranës 180.000 lekë. 
Të ardhurat nga puna në 
firmën AL-SIG 120.000 
lekë.

Viti 2011
Të ardhura nga paga 
si deputete me vlerë 
2,064,823 lekë.

Viti 2010 
Të ardhurat nga paga si 
deputete 1.857.080 lekë.

Viti 2011
Të ardhura nga paga si 
deputet me vlerë 1,944,401 
lekë.

Bank  e krijuar nga të ardhurat 
e pagës me vlerë 400.000 lekë.
Pakësuar llogari në euro në 
Raiffeisen Bank .
Shtuar llogaria në Raiffeisen 
Bank me 27.000 lekë.
Interes bankar nga depozita 
në Raiffaisen Bank me vlerë 
33 euro. Interes bankar në 
emër të (Manjola Dokle) me 
vlerë 24.132 lekë.  Tërheqje e 
shumes -12.000 euro ne 
Banco-posta-Lugo Itali. 
Tërheqje -2.800 euro në Intesa 
San Paolo Itali. Tërhequr 
-1.960.000 lekë nga depozita 
ne Raiffaisen Bank. Terhequr 
-71.090 lekë nga llogaria ne 
Raiffaisen Bank, mbetja 53.762 
lekë. te gjitha të tërhequra për 
blerje apartamenti. Depozitë në 
Intesa San Paolo 300.000 lekë. 
llogari në euro ne Raiffaisen 
Bank 50 euro. (Anika Dokle)  
Zvogëlimi i   Llogari Bankare 
në Intesa San Paolo me 
-60.443 euro. 

Viti 2011
Nuk ka ndryshime

Viti 2010 
Nuk ka ndryshime

Viti 2011
Nuk ka ndryshime

Viti 2010 
Nuk ka ndryshime

Viti 2011
Nuk ka ndryshime

Viti 2010 
Llogari Bankare në Credins 
Bank 140.000 lekë.

Viti 2011
Pakësim i llogarisë bankarë 
në Euro pranë BKT me vlerë 
39,967.51 euro.
Pakësim i llogarisë bankare 
pranë BKT me vlerë 
168,877.40 lekë.
Pakësim i llogarisë bankare 
në Euro pranë Bankës Societe 
Generale me vlerë 21.68 euro.

Viti 2011
Nuk ka ndryshime

Viti 2010 
Nuk ka ndryshime

Viti 2011
Kredi bankare për tu shlyer 
me vlerë 25,341.77 euro.
Detyrim ndaj z. Fran Prenga 
me vlerë 15,000 euro.

Viti 2010 
Kredi nga raiffeisen Bank 
shuma e ngelur për tu shlyer 
26.482 euro.
Marrë borxh në vitin 2007 
për blerje shtëpie 18,000 
euro

Viti 2011
Nuk ka ndryshime

Viti 2010 
Nuk ka ndryshime

Viti 2011
Detyrime për studimet e djalit 
4500 euro në UFO. 
Detyrime për shkollimin e 
Franc Sterkaj 1,800 euro.

Viti 2011
Apartamente me sip 1066m² 
me vlerë 89.544.000 lekë. 
Dyqane me sip 200m² me vlerë 
56.000.000 lekë.

Viti 2010 
Nuk ka ndryshime

Viti 2011
Makinë Wolsvagen Passat 
me vlerë 15.000 euro (burimi 
dhurat nga biznesmen në 
Greqi).

Viti 2010 
Apartament me sip. 116.9m² 
me vlerë 43.000 euro. 
Dyqan me sip 49.2 m2 me 
vlerë 29.000 euro.

Viti 2011
Nuk ka ndryshime

Viti 2010 
Nuk ka ndryshime

Viti 2011
Nuk ka ndryshime

Viti 2010 
Përfituar 1 njësi shërbimi me 
sip 34.32 m2 dhe 6 garazhe 
nga 16 m2.
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Viti 2011
Shitje apartamenti 2+1 me 
vlerë 3,800,000 lekë

Viti 2010 
Nuk ka ndryshime

Viti 2010 
Detyrime për studimet e djalit 
4500 euro në UFO. Detyrime 
për shkollimin e Franc 
Sterkaj 900 euro.

Viti 2011
Kredi për blerje apartamenti 
me vlerë për tu shlyer 22,000 
euro.
Kredi për blerje apartamenti 
për tu shlyer me vlerë 
3,854,907 lekë.

Viti 2010 
Kredi për blerje automjeti 
me vlerë për tu shlyer 
4.050.921 lekë. Hua vëllait 
Georges Balla  ku janë 
shlyer 300.000 lekë. Kredi 
në emër të bashkëshortes 
për apartament banimi në 
Golem me vlerë për tu shlyer 
22.719 euro.

Pakësim i llogarisë bankare 
pranë Bankës Societe 
Generale me vlerë 1,310.27 
lekë.

Viti 2010 
Kalimi në llogarinë bankare në 
BKT 40.000 euro nga shitja e 
një apartamenti.

Viti 2011
Shtim i llogarisë bankarë në lek 
në Credins Bank me vlerëm 
143,409 lekë.
Shtim i llogarisë bankare në 
euro në Bankën Credins me 
vlerë 2,000 euro.
Pakësim i llogarisë bankare 
në Bankën Credins me vlerë 
11,892 usd.
Pakësim i llogarisë bankare në 
Bankën Raiffeisen 74,832 lekë.
Pakësim i llogarisë bankare në 
Bankën Raiffeisen me vlerë 
1,563 euro.
(Iris Pekmezi)
Pakësim i llogarisë bankare 
në Bankën Credins me vlerë 
972,721 lekë.
Shtesë e llogarisë bankare ne 
Bankën Credins me vlerë 48 £.
Pakësim i llogarisë bankare në 
Tirana Bank me vlerë 114,092 
lekë.
Pakësim i llogarisë bankare në 
Piraeus Bank Greqi, me vlerë 
6,000 euro.
Pakësim i llogarisë bankare në 
Alpha Bank me vlerë 5,155 usd.
Pakësim i llogarisë bankare në 
Alpha Bank me vlerë 10,036 
euro.
Pakësim i gjendjes cash me 
vlerë 16,700 euro, 3,500 £. 
Pakësim i llogarisë me1,000 
usd 
Pakësim i llogarisë me 
2,700,000 lekë.

Viti 2010 
Shtimi i llogarisë bankare në 
Credins Bank me 489 lekë. 
Pakësimi i llogarisë bankare ne 
Euro me 4.902 euro. 
Shtimi i llogarisë bankare ne 
USD me 6 USD. 
Shtimi i llogarisë Bankare ne 
Raiffeisen me 62.321 lekë. 
(Llogarit e mëposhtme janë në 
emër të Bashkeshortes) 
Shtimi i llogarisë bankare në 
Credins 57.254 lekë. 
Shtimi i llogarisë Bankare në 
Credins me 62 GBP. 
Shtimi i llogarisë bankare në 
Tirana Bank me 308.975 lekë. 
Shtimi i llogarisë Bankare në 
Pireaus Bank Greqi me 2.000 
euro. 
Shtimi i llogarisë bankare Alfa 

Viti 2010 
Të ardhurat nga paga si 
deputet 2.727.002 lekë.
Të ardhura nga qeradhënia 
e objektit Bankës Popullore 
6000 euro.

Viti 2011
Të ardhura nga shitja 
e apartamentit 2+1 në 
Librazhd me vlerë 3,800,000 
lekë.
Të ardhura nga paga si 
deputet me vlerë 2,138,234 
lekë.
Të ardhura nga studime 
shkencore me vlerë 1,200 
euro.

Viti 2010 
Të ardhurat nga paga si 
deputet 2.008.709 lekë. 
paga nga studime shkencore 
120 euro.

Viti 2011
Të ardhurat nga paga e 
bashkëshortes si avokate 
në Kompaninë AMC, me 
vlerë 2,142,328 lekë.

Viti 2010 
Të ardhurat nga paga 
e bashkëshortes në 
kompaninë AMC  1.782.269 
lekë.

PSTaulant Balla
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Bank me 66 USD. 
Shtimi i llogarisë me 36 Euro. 
Shtimi i parave cash me 2.000 
euro dhe 2.000 USD.

Viti 2011
Gjendje në llogarinë bankare 
pranë Tirana Bank me vlerë 20 
euro, 137 usd, 6,806 lekë.

Viti 2010 
Nuk ka ndryshime

Viti 2011
Shtim i llogarisë bankare 
në Credins Bank me vlerë 
125,295 lekë.
Shtim i llogarisë bankare  në 
Intesa San Paolo Bank nga 
qeraja dhe interesat me vlerë 
11,571 euro.
Pakësim në llogarinë bankare 
në Intesa San Paolo Bank me 
vlerë 16,015 euro.
Shtim i llogarisë bankare të 
bashkëshortit me vlerë 20,746 
lekë.

Viti 2010 
Pakësimi i llogarisë në Credins 
Bank me 178.020 lekë. 
Pakësimi i llogarisë në Alpha 
Bank me 47 euro. 
Pakësimi i llogarisë në San 
Paolo me 1500 USD dhe 
2962 euro. 
Gjendje cash 300.000 lekë.

Viti 2011
Kredi në Alpha bank me vlerë 
për tu shlyer 42.000 lekë.

Viti 2010 
Nuk ka nryshime

Viti 2011
Nuk ka ndryshime

Viti 2010 
Nuk ka ndryshime

Tom Doshi

Valentina Leskaj

Vangjel Dule 

Vangjel Tavo

PS

PS

PBDNJ

LSI

Viti 2011
Të ardhura nga paga 
e bashkëshortes si 
administratore në “Aldo’s 
cl” shpk 1.504,554 lekë.

Viti 2010 
Të ardhura nga paga 
e bashkëshortes si 
administratore në “Aldo’s 
cl” shpk 1.511.676 lekë.

Viti 2011
Të ardhura nga pensioni 
i bashkëshortit me vlerë 
216,000 lekë.

Viti 2010 
Të ardhurat nga pensioni 
i bashkëshortit 204.000 
lekë. 

Viti 2011
Të ardhura nga paga e 
bashkëshortes me vlerë 
8,645 euro.

Viti 2010 
Të ardhurat nga paga e 
bashkëshortes 3870 euro. 
Të ardhura nga honore 
për shkrime dhe përkthime 
7.800 euro dhe 8.500 usd.

Viti 2011
Nuk ka ndryshime

Viti 2010 
Nuk ka ndryshime

Viti 2011
Të ardhura nga paga si 
deputet me vlerë 1,423,119 
lekë.

Viti 2010 
Të ardhura nga shitja 
e ndërtesë në Australi  
2.000.000 usd Australian. 
Të ardhura nga shitja e 
truallit Australi 700.000usd 
Australian. 
Të ardhura nga paga si 
deputet 1.301.425 lekë. 
Të ardhura nga shoqëri 
Australiane 544.546 lekë. 
të ardhura nga shitja e 
pronës në Australi me vlerë 
170.000 euro.

Viti 2011
Të ardhura nga paga 
si deputete me vlerë 
1,989,145 lekë.
Të ardhura nga qeraja, 
interesa bankare dhe dieta 
me vlerë 11,571 euro.

Viti 2010 
Të ardhurat nga paga si 
deputete 1.845.869 lekë.
Qera dyqani me vlerë 
10.200 euro. 

Viti 2011
Të ardhura nga paga si 
deputet me vlerë 2,387,389 
lekë.

Viti 2010 
Të ardhurat nga paga si 
deputet 2.375.574 lekë. 

Viti 2011
Të ardhura nga paga si 
deputet me vlerë 2,671,923 
leke.
Të ardhura nga paga si 
pedagog i jashtëm në 
Universitetin Kristal me 
vlerë 120,000 lekë,

Viti 2011
Kredi në Tirana Bank pa 
nisur asnjë Shlyerje me vlerë 
300.000 euro.

Viti 2010 
Kredi në Tirana Bank pa 
nisur asnjë shlyerje me vlerë 
300.000 euro. 
Likujdim cash kredie në 
Australi 350.000 euro.

Viti 2011
Nuk ka ndryshime

Viti 2010 
Nuk ka ndryshime

Viti 2011
Nuk ka ndryshime

Viti 2010 
Kredi për blerje banese me 
gjendje 42.000 euro.

Viti 2011
Kredi për tu shlyer për shtepi 
banimi me vlerë 3,176,280 
lekë.

Viti 2010 
Kredi e marrë tek Raiffeisen 
Bank për banim 5.000.000 lekë 
dhe janë shlyer 288.000 lekë.

Viti 2011
Shkëmbim të një Toke Are 
me sip. 3500 m2, me një 
truall me sip. 1500 m2.

Pakësim i sip toke Arë në 
Marikaj me sip 11740 m2 me 
vlerë 115,394,200 leke 

Viti 2010 
Blerje toke në Marikaj Vorë 
me vlerë 2.800.000 lekë.

Viti 2011
Nuk ka ndryshime

Viti 2010 
Blerje e Makinës tip Hunday 
Santafe nga Kuvendi me 
vlerë 215.000 lekë.

Viti 2011
Nuk ka ndryshime

Viti 2010 
Blerje Autoveture Lexus 
25.000 usd. Blerje e 
autoveturës Wolsvagen 
Touareg me vlerë 960.000 
lekë.

Viti 2011
Dëmtim i automjetit Range 
Rover me vlerë 10,000 euro 
në bashkëpronësi
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Vasilika Hysi PS Viti 2011
Të ardhura nga paga e 
bashkëshortit si pedagog në 
Universitetin “Marin Barleti”, 
me vlerë 136,800 lekë.
Të ardhura nga bashkëshorti 
nga mësimdhënia në 
Universitetin “Justiniani I”, me 
vlerë 141,603 lekë.
Të ardhura nga bashkëshorti, 
nga ushtrimi i avokatisë me 
vlerë 250,000 lekë.
Të ardhura nga paga e vajzës 
si pedagoge në Fakultetin e 
Drejtësisë të UT-së, me vlerë 
890,687 lekë.
Të ardhura nga honorare 
si kordinatore në OJF-në 
“Fëmijët Sot”, me vlerë 
495,000 lekë.

Viti 2010 
Të ardhurat nga paga e 
bashkëshortit si pedagog 
part-time në Marlin Barleti 
133.200 lekë. 
Paga si pedagog në 
Universitetin Justiniani 
1. 341.442 lekë. 
Paga e vajzës si pedagoge 
në UT 697.620 lekë. 
Paga si koordinatore programi 
në organizatën “Fëmijët Sot” 
594.000 lekë.

Viti 2010 
Të ardhurat nga paga si 
deputet 1.974.803 lekë.
Paga si pedagog i jashtëm 
në Universitetin Kristal 
70.000 lekë.

Viti 2011
Të ardhura nga paga si 
deputete me vlerë 1,929,534 
lekë.
Të ardhura nga veprimtaria 
mësimore dhe shkencore në 
Fakultetin e Drejtësisë me 
vlerë 921,492 lekë.
Të ardhura nga veprimtaria 
mësimore në Fakultetin 
Juridik “Justicia”, me vlerë 
267,000 lekë.
Të ardhura nga botime 
mësimore universitare me 
vlerë 442,000 lekë.
Të ardhura si autore nga 
ribotimi i teksteve mësimore 
nga SHBLSH e RE me vlerë 
151,740 lekë.
Të ardhura nga mësimdhënia 
në Shkollën e Magjistraturës 
me vlerë 49,500 lekë.
Të ardhura nga dieta dhe 
shpërblime nga Këshilli i 
Europës, me vlerë 800 euro.

Viti 2010 
Të ardhura nga paga 
si deputetu 1.629.784 
lekë. paga si pedagoge 
në fakultetin e drejtësisë 
1.187.029 lekë. 
Paga nga botime mësimore 
509.600 lekë.
Të ardhura nga tekste 
mësimore 2.000 euro. 
Paga si anëtare e këshillit të 
administrimit të 2008 paguar 
në 2010 93.150 lekë. 
Të ardhura nga honorarë 
124.808 lekë. të ardhura nga 
dietat për shërbimet jashtë 
shtetit 2.000 euro. 

Viti 2011
Shtim i llogarisë rrjedhëse 
në Bankën Credins me vlerë 
486,267.06 lekë.
Shtim i llogarisë rrjedhëse në 
BKT me vlerë 871,921.56 lekë. 
(50%).
Shtim i llogarisë rrjedhëse 
në Raiffeisen Bank me vlerë 
189,389.59 lekë.
Pakësim i llogarisë rrjedhëse 
në Raiffeisen Bank me vlerë 
80.89 euro. (50%)
Depozitë në Raiffeisen Bank 
me vlerë 290,000 lekë.(50%)
Depozitë me afat pranë BKT 
me vlerë 47,883.02 lekë. (50%)
Engjell Hysi
Shtim i llogarisë rrjedhëse në 
BKT me vlerë 775 lekë.
Pakësim i llogarisë rrjedhëse 
në Union Bank me vlerë 
4,227.61 lekë.
Shtim i llogarisë rrjedhëse në 
BKT me vlerë 104,835 lekë.
(Klesta Hysi)
Pakësim i llogarisë rrjedhëse 
ne BKT, me vlerë 408,815.95 
lekë.
Shtim i llogarisë rrjedhëse 
në Raiffeisen Bank, me vlerë 
373,624.37 lekë.
Depozitë në BKT me vlerë 
1,000,000 lekë.

Viti 2010 
Shtimi nga interesat në BKT 
me 52.362 lekë. Pakësimi i 
llogarisë me 349.742 lekë. 
Shtimi i llogarisë në BKT 
1.061.511 lekë. 
Gjendje cash 6.409 euro.
Gjendje cash nga mbyllja e 
llogarisë në Intesa San Paolo 
843 usd. 
Shtimi i llogarisë nga honorari 
1.993 euro. Llogari rrjedhëse 
në Bankën Credins 882.976 
lekë. 
Gjendje cash nga veprimtari 
botuese 260.000 lekë. 
(Engjell Hysa) 
Pakësimi i llogarisë rrjedhëse 
në BKT me 4.400 lekë. 
Shtimi i llogarisë rrjedhëse 
në Union Bank 14.869 lekë. 
(Klesta Hysi) 
Shtimi i llogarisë në BKT me 
558.470 lekë. shtimi i llogarisë 
rrjedhëse në Raiffeisen Bank 
me 160.734 lekë.
Llogari rrjedhëse në ProCredit 
6.670 lekë.

Viti 2011
Detyrim pagese komisioni për 
Kartë Kredi nga Raiffeisen 
Bank me vlerë 1.61 euro.

Viti 2010 
Kredi e shlyer me dy këste 
i pari 14.151 euro dhe i dyti 
409 euro. Detyrim pagim 
tatim mbi të ardhura mbi 
shitjen e tekstit mësimor për 
student 93.000 lekë +150 
lekë (komision bankar) për 
tu shlyer.

Viti 2010 
Blerje e makinës tip Land 
Rover në Bahkëpronësi 
me vlerë 10.000 euro (të 
ardhurat nga shitja e BMW 
X5).

Viti 2011
Nuk ka ndryshime

Viti 2010 
Nuk ka ndryshime
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Astrit Beci 

Astrit Bushati 

Astrit Patozi

Aurel  Bylykbashi

Bashkim Fino

PS

PD

PD 

PD

PS

Viti 2011
Të ardhurat nga paga e 
bashkëshortes si mësuese 
500.000 lekë
Të ardhura nga dyqani me 
artikuj optik 71.000 lekë

Viti 2010 
Të ardhurat nga paga e 
bashkëshortes si mësuese 
360.000 lekë. të ardhura 
nga dyqani me artikuj optik 
1.510.000 lekë. të ardhura 
nga mësimdhënia ën 
Universitetin e Shkodrës 
32.000 lekë.

Viti 2011
Të ardhurat nga paga e 
bashkëshortes 1.226.568 
lekë.
Honorare nga UNICEF 
21.600 leke.

Viti 2010 
Të ardhurat nga paga e 
bashkëshortes 967.960 
lekë.

Viti 2011
Paga e bashkëshortes 
1.035.000 leke.

Viti 2010 
Nuk ka ndryshime

Viti 2011
Të ardhurat nga paga e 
bashkëshortes nga Drejtoria 
e Tatimeve Elbasan 
850.000 lekë.

Viti 2010 
Të ardhurat nga paga e 
bashkëshortes nga Drejtoria 
e Tatimeve Elbasan 
849.753 lekë.

Viti 2011
Të ardhura nga aktiviteti 
privat i bashkëshortes, 

Viti 2011
Të ardhurat nga paga si 
deputet 2.470.720 lekë.

Viti 2010 
Të ardhurat nga paga si 
deputet 2.309.245 lekë. 

Viti 2011
Të ardhurat nga paga si 
deputet 3.143.93,98 lekë.

Viti 2010 
Të ardhurat nga paga si 
deputet 3.223.841 lekë.

Viti 2011
Të ardhurat nga paga si 
deputet 2.983.500  lekë

Viti 2010 
Të ardhurat nga paga si 
deputet 2.942.352 lekë.

Viti 2011
Të ardhurat nga paga si 
deputet 2.245.700 lekë

Viti 2010 
Të ardhurat nga paga si 
drejtor në MPPTT dhe 
pagesa kalimtare si ish- 
deputet 152.500 lekë.
Të ardhura si ish-deputet 
tetor2009 – dhjetor 2010 
76.250 lekë.

Viti 2011
Të ardhurat nga paga si 
deputet 2.004.528 lekë. 

Viti 2011
Depozitë kursimi me vlerë 
2,400,000 lekë.
Depozitë kursimi në Raiffeisen 
Bank 24.486 USD.
Depozitë bankare në  BKT 
21.000 euro.
Llogari bankare për pagat, 
pakesuar  me 1.208.400 leke.

Viti 2010 
Depozitë kursimi në Raiffeisen 
Bank 390 $. Llogari bankare 
për pagat shtesë  799.415 
lekë.

Viti 2011
Llogari bankare në 
Credins Bank në emër të 
bashkëshortes  35.672 lekë.
Llogari ne Credins me 
gjendje 711.641 ( para 
të krijuara nga paga si 
deputet dhe dëmshpërblimi 
i ish i përndjekur, përfituar si 
trashëgimtar i Myfit Bushatit) 
Depozitë e deklaruar me 
ndryshim interesash nga 
(pagat e patërhequra) 
5.424.036,08 lekë
Gjendje cash 300 000 lekë nga 
shitja e makinës. 

Viti 2010 
Depozitë e deklaruar me 
ndryshim interesash nga 
(pagat e patërhequra) 
4.795.000 lekë. llogari bankare 
në Credins Bank 842.000 lekë.

Viti 2011
Gjendje cash  nga kursimet 
15.000 euro.
Depozitë në emër të 
bashkëshortes 40.000 euro.
Depozitë në emër të 
bashkëshortes  nga 
trashëgimia e nënës me vlerë  
65.000 euro.

Viti 2010 
Nuk ka ndryshime

Viti 2011
Gjendje CASH nga të ardhurat 
familjare 1.000.000 lekë.

Viti 2010 
Nuk ka ndryshime

Viti 2011
Të ardhura nga interesat në 
llogarinë Societe General 
38.14 euro.

Viti 2011
Nuk ka ndryshime

Viti 2010 
Djali Iris Beci nxënës në 
Shkodër 700euro (e shlyer).

Viti 2011
Overdraft në Bank Credins 
700.000 leke.

Viti 2010 
Nuk ka ndryshime

Viti 2011
Nuk ka ndryshime

Viti 2010 
Nuk ka ndryshime

Viti 2011

Viti 2010 
Nuk ka ndryshime

Viti 2011
Nuk ka ndryshime

Viti 2011
Bleje  e autoveturës 25.000 
euro.
Blerje autoveture  për 
bashkëshorten 6.000 euro.

Viti 2010 
Truall në Velipojë me sip. 
600m² (pa deklaruar vlerën). 
Sip. Ndërtimi 136m² me vlerë 
6.000.000 lekë.

Viti 2011
Nuk ka ndryshime

Viti 2010 
Nuk ka ndryshime

Viti 2011
Blerje  automjeti Peugeot 12 
750 euro. 
Blerje automjeti  Benz 300.000 
lek.

Viti 2010 
Blerje e automjetit Wolsvagen 
Tuareg nga Kuvendi i 
Shqipërisë 1.154.036 lekë dhe 
shitur 15.000 euro.

Viti 2011
Truall 500 m2, përfituar 1/6 
pjesë me akt trashëgimie në 
Elbasan.

Viti 2010 
Nuk ka ndryshime

Viti 2011
Blerje automjeti 2.000.000 
leke.
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Bedri Hoxha

 Ben Blushi

xhiro vjetore e aktivitetit
1.200.000 lekë.

Viti 2010 
Të ardhura nga aktiviteti 
privat i bashkëshortes, 
xhiro vjetore e aktivitetit
1.500.000 lekë.

Viti 2011
Të ardhurat e 
bashkëshortes nga bonot 
e thesarit 333.608 lekë. 

Viti 2010 
Nuk ka ndryshime

Viti 2011
Të ardhura nga paga 
e bashkëshortes 
2.000.000lekë.

Viti 2010 
Të ardhura nga paga e 
bashkëshortes 1.800.000 
lekë.

Të ardhura nga qeraja e ap.  
21.600 euro.

Viti 2010 
Të ardhurat nga paga si 
deputet 1.916.502 lekë. 
Të ardhura nga qeraja e ap.  
21.600 euro.
Viti 2011
Të ardhura nga paga si 
deputet 3.124.218 lekë. 
Të ardhura nga qera, 
180.000 lekë. 
Të ardhura nga qera e 
apartamentit në Tiranë 
420.000 leke. 
Të ardhura nga dhënia 
me qera e dy ambjenteve 
600.000 lekë. 
Të ardhura nga kursimet 
për vitin 2011, me vlerë 
2,250,000 lekë.

Viti 2010 
Të ardhura nga shitja e 
ambjentit 4.100.000 lekë.
Të ardhura nga paga si 
deputet 3.093.709 lekë.
Të ardhura nga kursime 
për vitin 2010, me vlerë 
2,400,000 lekë.
Depozitë në Credins të krijuar 
me të ardhurat nga kursimet 
e vitit 2010, 700,000 lekë.
Të ardhurat nga qeraja e nje 
lokali në Klos 240.000 lekë.
Të ardhura nga qeraja e 
nje apartamenti në Tiranë  
420.000 lekë.
Të ardhura nga dhënia 
me qera e dy ambjenteve 
shërbimi në rrugë në Tiranë 
840.000 lekë.
Të ardhura nga dhënia me 
qera e një ambjenti në Tiranë 
315.000 lekë.

Viti 2011
Të ardhura nga paga si 
deputet 1.919.932 lekë.

Viti 2010 
Të ardhura nga paga si 
deputet 1.800.000 lekë.

Viti 2010 
Të ardhura nga interesat në 
llogarinë Societe General 
3,817.69 euro.

Viti 2011
Të ardhura nga interesat 
ne Raiffaisen Bank 143.600 
lekë. interesa te shtuara ne 
Credins Bank 50.000 lekë. 

Viti 2010 
Nuk ka ndryshime

Viti 2011
Llogari rrjedhese në Credins 
nga shitja e librave 37.076 + 
20.051 euro.
Depozitë në USD në Credins 
53.487 USD.
Interesa të akumuluara në 
Tirana Bank me vlerë 4937 
USD.

Viti 2010 
Gjëndja e llogarisë ku kalon 
paga si deputet me shumën 
1.500.000 lekë.
Shtuar depozita në Credins 
Bank nga shitja e librave 
+3.919.000 lekë.

Viti 2010 
Nuk ka ndryshime

Viti 2011
Likujduar kredia e mbetur me 
para të marra hua nga vëllai 
Gani Hoxha. 

Viti 2010 
Kredi e marrë në vitin 2007 
në N.B.G Bank me vlerë për 
tu shlyer 9.630.000 lekë. 

Viti 2011
Kredi e marrë në Raiffaisen 
Bank në vitin 2001 me vlerë 
për tu shlyer 2.120.000lekë.

Viti 2010 
Kredi e marrë në Raiffaisen 
Bank në vitin 2001 me vlerë 
për tu shlyer 2.408.000 lekë.

Viti 2010 
Nuk ka ndryshime

Viti 2011
Gjendje Cash nga të 
ardhurat 2.250.000 lekë.

Viti 2010 
Blerje  e automjetit në emër 
të bashkëshortes tip Benz 
170 me vlerë 520.000 lekë.

Viti 2011
Nuk ka ndryshime

Viti 2010 
Blerja e automjeti tip 
Wolkswagen nga Kuvendi 
i Shqipërisë me vlerë 
240.000 leke.

PD

PS
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Besnik Baraj

Asllan Dogjani

Arben Isaraj

Ardian Turku

PS

PS

PS

PD

Viti 2011
Të ardhura ng apaga e 
bashkëshortes si pedagoge 
975.000 lekë. 

Viti 2010 
Të ardhura nga paga e 
bashkëshortes 1.116.000 
lekë.
Shpërblimi i bashkëshortes 
nga puna si këshilltare në 
Universitetin MB, 108.000 
lekë.

Viti 2011
Nuk ka ndryshime

Viti 2010 
Nuk ka ndryshime

Viti 2011
Kontratë shërbimi me 
“Forza Media systems” SHA 
12.000 euro.

Viti 2010 
Nuk ka ndryshime

Viti 2011
Të ardhurat nga paga e 
bashkëshortes si specialiste 
në Unirsitetin “A.Xhuvani” 
665.437 lekë.
Të ardhura si lektore 
148.500 lekë.

Viti 2011
Donacion për fushtën 
elektrorale të PS në 
zgjedhjet lokale 200.000 
lekë. 
Të ardhura nga paga si 
deputet 1.914.000 lekë. 
Të ardhurat si pedagog 
i jashtëm 443.000 lekë.  
Shpërblime si pedagog tek 
“Zonja e Këshillit të Mirë” 
2.000 euro. 
Të ardhura nga qeraja e 
dyqanit 153.000 lekë. 
Të ardhura nga qeraja e 
apartamentit 240.000 lekë.

Viti 2010 
Të ardhura nga paga si 
deputet 1.550.000 lekë.
Të ardhura nga paga si 
profesor ne F.SH.N (UT),  
425.000 lekë.
Të ardhura nga paga 
si profesor i jashtëm në 
Universitein Z.K.M , 2.450 
euro.
Të ardhura nga qeraja e 
dyqanit tip bodrum 900 
euro.
Të ardhura nga qeraja e 
Apartamentit. 240.000 lekë.

Viti 2011
Të ardhurat nga paga si 
deputet 1.891.422 lekë.

Viti 2010 
Të ardhurat nga paga si 
deputet 1.957.422 lekë.

Viti 2011
Të ardhura nga paga si 
deputet 2.075.976 lekë. 
Të ardhura të përfituara nga 
interesat bankare 1.352.693 
lekë. 

Viti 2010 
Të ardhurat nga paga si 
deputet 1.919.865 lekë.

Viti 2011
Të ardhurat nga paga si 
deputet 2.937.10 2 lekë
Të ardhura nga qeraja e 
vendosjes së antenave të 
AMC në pronë 450.000 
lekë.
Të ardhura si anëtar bordi 
600 euro.
Të ardhura nga qeraja e dy 

Viti 2011
Gjendja e llogarisë në 
bankën Amerikane 5.300  
euro. 
Llogari rrjedhëse me vlerë 
60.000 lekë.
Shtimi i gejndjes Cash nga 
shitja e dyanit 48.000 USD 
(50%).

Viti 2010 
Gjëndja e llogarisë në 
Bankën Amerikane 2900 
euro (50%).
Depozitim në NGB Bank 
16.500 USD(50 %).
Pakësimi i gjendjes Cash 
5000 USD (50%).
Gjëndje në llogari rrjedhse 
individuale 150.000 lekë.

Viti 2011
Depozitë në Raiffeisen Bank 
gjendja 207 USD dhe 8.015 
euro.

Viti 2010 
Depozitë në Raiffeisen 
Bank me 350.000 lekë të 
konvertuara në 10.000 euro 
dhe 5.000 usd (50%).

Viti 2011
Pakësimi i llogarisë bankare 
me 7.000 euro (1/2) 

Viti 2010 
Llogari bankare në Credins 
Bank me vlerë 10.020 euro 
(1/2). Llogari bankare në 
Credins Bank me vlerë 
10.000.000 lekë. 
Shtimi nga interesat 24 
mujore në Credins Bank 
1.609.189 lekë. 
Tërheqja e shumës prej 
9.000 euro nga Credins 
Bank.

Viti 2011
Nuk ka ndryshime

Viti 2010 
Nuk ka ndryshime

Viti 2011
Kredi e marrë në Raiffaisen 
Bank me vlerë për tu shlyer 
3.290.900 lekë. 

Viti 2010 
Kredi e marrë në Raiffaisen 
Bank në vitin 2006 me vlerë 
për tu shlyer 4 ,143 ,489 
lekë.

Viti 2011
Nuk ka ndryshime

Viti 2010 
Nuk ka ndryshime

Viti 2011
Shitje rezervë prone nga Enti 
Kombëtar i Banesave me 
vlerë për tu shlyer 2.820.000 
lekë.

Viti 2010 
Shitje rezervë prone nga Enti 
Kombëtar i Banesave me 
vlerë për tu shlyer 3.060.000 
lekë.

Viti 2011
Nuk ka ndryshime

Viti 2010 
Nuk ka ndryshime

Viti 2011
Nuk ka ndryshime

Viti 2010 
Nuk ka ndryshime

Viti 2011
Nuk ka ndryshime

Viti 2010 
Nuk ka ndryshime

Viti 2011
Blerje e autoveturës tip benz 
me vlerë 670.000 lekë.

Viti 2010 
Nuk ka ndryshime

Viti 2011
Pasuri e paluajtshme e llojit 
njësi me sip.29.7m² (50%). 
Pasuri e paluajtshme e llojt 
njësi me sip.38.2m² (50%). 
Pasuri e paluajtshme e llojit 
njësi me sip. 24.9m² (50%). 
Pasuri e paluajtshme e llojit 
njësi me sip. 111.8m² (50%).
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Arenca Trashani

Armando Subashi

Arta Dade 

Artan Gaçi

PD

PS

PS

PS

Viti 2010 
Të ardhurat nga paga e 
bashkëshortes si specialiste 
në Unirsitetin “A.Xhuvani” 
643.743 lekë. 

Viti 2011
Nuk ka ndryshime

Viti 2010 
Të ardhurat nga paga e 
bashkëshortit 1.080.000 
lekë.

Viti 2011
Të ardhura nga paga e 
bashkëshortes nga bashkia 
Fier 496.560 lekë.

Viti 2010 
Të ardhura nga paga e 
bashkëshortes nga bashkia 
Fier 374.832 lekë.

Viti 2011
Nuk ka ndryshime

Viti 2010 
Nuk ka ndryshime

Viti 2011
Të ardhurat nga paga 
e bashkëshortes  si 
administratore ne “FGA” 
sh.p.k  570.600 lekë.
Të ardhura nga aktivitet privat 
50.280 lek.

Viti 2010 
Të ardhurat nga paga 
e bashkëshortes  si 

ambjenteve 405.000 lekë 
Të ardhura i rimbursim 1136 
euro.

Viti 2010 
Të ardhurat nga paga si 
deputet 3.199.722 lekë. 
Të ardhura nga qeraja e 
vendosjes së antenave të 
AMC në pronë 450.000 lekë. 
Të ardhura nga qeraja e dy 
ambjenteve 570.000 lekë. 
Të ardhura nga qeraja e një 
ambjenti 50.000 lekë.

Viti 2011
Të ardhurat nga paga si 
deputete 3.016.817 lekë.
Të ardhurat nga 
mësimdhënia 75 000 lekë.

Viti 2010 
Të ardhurat nga paga si 
deputete 3.039.222 lekë.

Viti 2011
Të ardhurat nga paga si 
deputet 2.332.061 lekë.

Viti 2010 
Të ardhurat nga paga si 
deputet 2.191.913 lekë. 
shpërblime nga mësimdhënia 
në Universitetin Kristal Fier 
263.160 lekë. 

Viti 2011
Të ardhurat nga paga si 
deputete 2.040.689 lekë

Viti 2010 
Të ardhurat nga paga si 
deputet 2.085.733 lekë.
Të ardhura nga qeraja e 
Apartamentit 128,000 lekë.

Viti 2011
Të ardhurat nga paga si 
deputet 1.835.000 lekë. 
Të ardhura nga qeraja 
8.640.000 lekë.

Viti 2010 
Shitja e kapitaleve në “TRIO 
DEFINITION” sh.p.k  me 
vlerë 34.000 lekë. 
Fitim nga “FGA” sh.p.k me 
vlerë 3.130.000 lekë. 

Viti 2011
Nuk ka ndryshime

Viti 2010 
Shtimi i gjendjes cash me 
1.000.000 lekë.

Viti 2011
Shume të hollash në lekë nga 
kursimet 600.000 lekë(50%)

Viti 2010 
Shumë të hollash në lekë nga 
kursimet 800.000 lekë.

Viti 2011
Nuk ka ndryshime

Viti 2010 
Nuk ka ndryshime

Viti 2011
Nuk ka ndryshime

Viti 2010 
Shtimi i gjendjes cash nga të 
ardhurat vjetore me 6.000.000 
lekë. 
Pakësimi i gjendjes në Tirana 
Bank me 608.450 lekë.

Viti 2011
Kredi për apartament në 
Emporiki Bank me vlerë për 
tu shlyer 99. 660.19 euro.
Kredi për blerje makine tip 
Benz me vlerë për tu shlyer 
2,133.32euro

Viti 2010 
Kredi për apartament në 
Emporiki Bank me vlerë 
për tu shlyer 103.065 euro. 
Kredi për blerje makine tip 
Benz me vlerë për tu shlyer 
5.333 euro.

Viti 2011
Nuk ka ndryshime

Viti 2010 
Nuk ka ndryshime

Viti 2011
Kredi për strehim nga 
Raiffeisen Bank me vlerë për 
tu shlyer 41.566.356 leke.
Overdraftë nga Banka 
Credins me vlerë për tu 
shlyer 500.000 lekë.

Viti 2010 
Kredi për strehim nga 
Raiffeisen Bank me vlerë 
për tu shlyer 3.924.344 
lekë. Overdraftë nga Banka 
Credins me vlerë për tu 
shlyer 500.000 lekë.

Viti 2011
Detyrim i mbetur në llogarin 
e overdraftit 2.523 euro. 
Hua dhënë shoqërisë “FGA” 
sh.k.p  1.607.919 lekë.
Kontribut për fuashtën 
elektorale të Partisë 
Socialiste me vlerë 200.000 
lekë.

Viti 2010 
Tokë bujqësore Arë me 
sip.884m² me vlerë 365.092 
lekë. Tokë bujqësore Arë me 
sip 600m² me vlerë 247.800 
lekë. 
Tokë bujqësore Arë me 
sip.326m² me vlerë 134.638 
lekë.

Viti 2011
Nuk ka ndryshime

Viti 2010 
Blerje e makinës tip 
Wolsvagen Touareg me 
vlerë 803.520 lekë dhe shitja 
1.450.000 lekë.

Viti 2011
Nuk ka ndryshime

Viti 2010 
Nuk ka ndryshime

Viti 2011
Nuk ka ndryshime

Viti 2010 
Nuk ka ndryshime

Viti 2011
Nuk ka ndryshime

Viti 2010 
Nuk ka ndryshime
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Blendi Klosi 

Dashamir Tahiri

Dashnor Sula 

Edi Paloka 
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administratore në “FGA” 
sh.p.k  575.100 lekë.

Viti 2011
Të ardhura nga pensioni 
i bashkëshortes 200.000 
lekë.

Viti 2010 
Të ardhura nga pensioni 
i bashkëshortes 200.000 
lekë.

Viti 2011
Të ardhurat nga paga e 
bashkëshortes si punonjëse 
në TV “KLAN” 960.000 
lekë.

Viti 2010 
Të ardhurat nga paga e 
bashkëshortes si punonjëse 
në TV “KLAN” 760.000 
lekë.

Viti 2011
Nuk ka ndryshime

Viti 2010 
Nuk ka ndryshime

Viti 2011
Të ardhurat e 
bashkëshortes si Notere 
3.000.000 lekë.

Viti 2010 
Të ardhurat e 
bashkëshortes si Notere 
3.000.000 lekë.

Viti 2011
Nuk ka ndryshimet

Të ardhurat nga paga si 
deputet 1.720.365 lekë. 
Të ardhura nga qeraja 
për periudhën prill-dhjetor 
6.437.788 lekë.

Viti 2011
Të ardhurat nga paga si 
deputet 3.200.000 lekë. 
Të ardhura nga qeraja e 
tokës në Tropojë 200.000  
lekë

Viti 2010 
Të ardhurat nga paga si 
deputet 3.200.000 lekë. 
Të ardhura nga qeraja e 
tokës në Tropojë 200.000  
lekë.

Viti 2011
Të ardhura nga paga si 
deputet 1.810.825 lekë.

Viti 2010 
Të ardhura nga paga si 
deputet 1.519.182 lekë.

Viti 2011
Të ardhura nga paga si 
deputet me vlerë 2,697,625 
lekë.

Viti 2010 
Të ardhurat nga paga si 
deputet 2.466.926 lekë.

Viti 2011
Të ardhurat nga paga si 
deputet 2.549.219 lekë
Të ardhura nga qeradhënja 
30.000 euro të cilat janë në 
gjendje cash.

Viti 2010 
Të ardhurat nga paga si 
deputet 2.525.594 lekë. 
Të ardhura nga qeradhënia 
30.000 euro të cilat janë në 
gjendje cash.

Viti 2011
Të ardhurat nga paga si 
deputet 2.635.374 lekë.
Para  të dhuruara nga babai 
4.000.000 lekë.

Viti 2011
Pakësimi i gjendjes CASH 
te deklruar me pare me 
5.000.000 leke.
Shtuar gjendja cash nga 
kursimet  1.000.000 leke.
Viti 2010 
Shtimi i gjendjes cash me 
2.000.000 lekë.

Viti 2011
Nuk ka ndryshime

Viti 2010 
Nuk ka ndryshime

Viti 2011
Nuk ka ndryshime

Viti 2010 
Nuk ka ndryshime

Viti 2011
Nuk ka ndryshime

Viti 2010 
Nuk ka ndryshime

Viti 2011
Nuk ka ndryshime

Viti 2010 

Viti 2010 
Nuk ka ndryshime

Viti 2011
Nuk ka ndryshime

Viti 2010 
Nuk ka ndryshime

Viti 2011
Kredi për blerje apartamenti 
me vlerë për tu shlyer 
3.854.635 lekë
Kredi familjare 2.388.329 leke.

Viti 2010 
Kredi për blerje apartamenti 
me vlerë për tu shlyer 
4.008.547 lekë. Kredi për 
blerje automjeti me vlerë për tu 
shlyer 341.000 lekë.

Viti 2011
Nuk ka ndryshime

Viti 2010 
Nuk ka ndryshime

Viti 2011
Kredi në Alfa bank me vlerë 
për tu shlyer 7.614 euro
Detyrime për shkollimin e 
fëmijës në Kolegjin Turk 4.600 
euro (të shlyera).
Kredi ne Credins me vlere per 
tu shlyer 10 557 euro.

Viti 2010 
Kredi në Alfa bank me vlerë 
për tu shlyer 12.826 euro.  
Kredi për blerje makine me 
gjendje 16.521 euro.
Detyrime për shkollimin e 
fëmijës në Kolegjin Turk 4.600 
euro (të shlyera).

Viti 2011
Nuk ka ndryshime

Viti 2010 
Kredi e marrë në Credins 

Viti 2011
Blerje apartamenti me sip 
50 m2 në Tiranë me vlerë 
2.900.000 leke.
Blerje apartamenti me sip 
52 m2 në Tiranë me vlerë 
3.100.000 lekë.

Viti 2010 
Nuk ka ndryshime

Viti 2011
Nuk ka ndryshime

Viti 2010 
Nuk ka ndryshime

Viti 2011
Nuk ka ndryshime

Viti 2010 
Nuk ka ndryshime

Viti 2011
Nuk ka ndryshime

Viti 2010 
Shkëmbim banese me 
prindërit me dhenijen e 
një banese në Peqin dhe 
marrjen e një Shtëpie 
në Tiranë. (vlera e pa 
deklaruar).
Autoveturë tip Hundai 
e blerë nga Kuvendi i 
Shqipërisë në shumën 
288.000 lekë.
Shitur automjeti i blere nga 
Kuvendi, shtetasit B.C me 
të njëjten vlerë 288.000 
lekë. 
Blerje autoveture tip Audi A3 
me konscesion pranë AUDI 
pjesërisht me kredi 20.000 
euro dhe 5.000 euro nga të 
ardhurat.

Viti 2011
Apartament banimi me sip 
75.6 m2 në Lezhë/Shëngjin 
me vlerë  3.931.200 leke.
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Armando Prenga

Eduart Halimi

Edmond Spaho
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Viti 2010 
Nuk ka ndryshime

Viti 2011
Nuk ka ndryshime

Viti 2010 
Nuk ka ndryshime

Viti 2011
Të ardhura nga paga e 
bashkëshortes me vlerë 
776,362 lekë.

Viti 2010 
Të ardhura nga paga e 
bashkëshortes 700.000 
lekë.

Viti 2011
Të ardhura nga paga e 
bashkëshortes 825.000 
lekë.

Viti 2010 
Të ardhura nga paga e 
bashkëshortes 825.000 
lekë. 

Viti 2010 
Të ardhurat nga paga si 
deputet 2.614.122 lekë.

Viti 2011
Të ardhura nga paga si 
deputet 2.272.093 lekë.

Viti 2010 
Të ardhura nga paga si 
deputet 1.764.216 lekë.

Viti 2011
Të ardhura nga shitja e 
automjetit tip Benz me vlerë 
25,000 euro.
Të ardhura nga shitja e 
automjetit tip Peugot me vlerë 
12,000 euro.
Të ardhura nga paga si 
deputet me vlerë 1,872,000 
lekë.
Të ardhura nga paga si 
ministër me vlerë 500,000 
lekë.
Të ardhura nga qeraja e zyrës 
me vlerë 5,200 euro.

Viti 2010 
Të ardhura nga paga si 
deputet 2.480.000 lekë. 
Të ardhura nga qeraja e 
zyrës tek Kullat binjake në 
Bulevardin qendror të Tiranës 
35.000 euro.

Viti 2011
Të ardhura nga paga si 
deputet me vlerë 2,760,924 
lekë.
Të ardhura nga qëndra 
kombëtare e trajnimit dhe 
asistencës teknike me vlerë 
720,000 lekë.
Të ardhura nga Universiteti 
“Marin Barleti” me vlerë 
120,000 lekë.
Të ardhura nga shërbime 
jashtë shtetit me vlerë 300 
euro.
Të ardhura nga interesat e 
depozitave me vlerë 200,000 
lekë.

Viti 2010 
Të ardhura nga paga si 
deputet 2.717.172 lekë. 
Të ardhura nga qendra 
Kombëtare e trajnimit dhe 
Asistencës Teknike 5.400 euro. 
Paga nga bordi i Universitetit 
Marin Barleti 180.000 lekë. të 
ardhura nga shërbime jashtë 
shtetit 1.000 euro. 

Gjendje cash 1.000.000 lekë.

Viti 2011
Nuk ka ndryshime

Viti 2010 
Gjendje në llogarin në Bankën 
Credins -183.383 lekë.

Viti 2011
Pakësim i llogarisë bankare në 
BKT me vlerë 6,810 euro.
Gjendje në llogarinë rrjedhëse 
pranë BKT me vlerë 321,409 
lekë.
Gjendje në llogarinë rrejdhëse 
pranë Bankës Credins me 
vlerë 1,310,338 lekë.

Viti 2010 
Pakësimi i llogarisë bankare 
me 40.000 euro. (për blerjen 
e truallit).  Shtimi i llogarisë 
bankare nga burimet e 
miat dhe të bashkëshortes 
3.200.000 lekë.

Viti 2011
Depozitë në BKT me vlerë 
600,000 lekë.
Mbyllje depozite pranë Intesa 
San Paolo Bank me vlerë 
4209 usd.
Mbyllje depozitash pranë 
Intesa San Paolo Bank me 
vlerë 20,100 euro.

Viti 2010 
Pakësim nga depozitat 
bankare me 40.700 usd dhe 
4.000 euro.

Banke m vlerë për tu shlyer 
246.000 lekë.

Viti 2011
Nuk ka ndryshime

Viti 2010 
Nuk ka ndryshime

Viti 2011
Nuk ka ndryshime

Viti 2010 
Detyrim për shkak të kontratës 
për truallin në Mullet 7.850 
euro.

Viti 2011
Kredi banese e marrë nga Enti  
Kombëtar i Banesave me vlerë 
663,836 lekë.
Kredi për automjetin nga Union 
Bank me vlerë 8,042 euro.
Detyrim për blerjen e 
apartamentit me vlerë 15,000 
euro.

Viti 2010 
Kredi bankare ndaj Entit 
Kombëtar të Banesave me 
vlerë për tu shlyer 738.636 
lekë. Kredi për blerje automjeti 
tip Mitsubishi me vlerë për 
tu shlyer 12.422 euro. Blerje 
apartamenti me vlerë për tu 
shlyer 38.000 euro. 
Hua sipas deklaratës së vitit 
2010, 8.000 euro.

Viti 2010 
Blerje e automjetit tip 
Wolsvagen Touareg (marrë 
më ankand nga Kuvendi) me 
vlerë 1.154.036 lekë.

Viti 2011
Nuk ka ndryshime

Viti 2010 
Kalimi i shoqërisë “Mondi 
05” sh.p.k në emër të vëllait 
Gjon Prenga (Vlera e pa 
deklaruar).

Viti 2011
Blerje automjeti tip Benz me 
vlerë 42,000 euro.

Viti 2010 
Blerje trualli me sip.1.100 m² 
në Mullet me bashkëpronësi 
me vlerë 95.700 euro (50%).

Viti 2011
Nuk ka ndryshime

Viti 2010 
Blerje apartament në rrugën 
Don Bosko në Tiranë me 
vlere 83.000 euro.
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Viti 2011
Të ardhura nga paga e 
bashkëshortes 494.400 
lekë.  
Të ardhura e 
bashkëshortes nga 
konsulenca 18.600 USD. 
Të ardhura nga 
punë kërkimore të 
bashkëshortes 1.800 
euro. Të ardhura 
nga konsulenca të 
bashkëshortes 7.700.000 
lekë.

Viti 2010 
Të ardhura nga paga 
6-mujore e bashkëshortes 
si eksperte ligjore në 
EURALIUS   14.000 
euro. Të ardhura përmes 
ekspozitave 12.000 euro 
dhe 6.000 $. 
Të ardhura nga punë 
kërkimore dhe akademike 
124.600 lekë.

Viti 2011
Nuk ka ndryshime

Viti 2010 
Nuk ka ndryshime

Viti 2011
Të ardhura nga paga si 
deputet 1.854.914 lekë. 
Të ardhura nga 
mësimdhënia 143.300 lekë. 

Viti 2010 
Të ardhurat nga paga si 
deputet 1.778.715 lekë. 
Të ardhura nga punë 
kërkimore dhe akademike 
243.810 lekë. 

Viti 2011
Të ardhurat nga paga si 
deputet 2.262.953 lekë.

Viti 2010 
Të ardhura nga paga 
si deputet dhe Ministër  
1.764.557 lekë.

Viti 2011
Llogari në Credins me gjendje 
2.184 euro.
Llogari në Credins me gjendje 
7.136 USD. 
Llogari në Intesa Sanpaolo me 
gjendje 3.320 euro.
Llogari rrjedhëse në Intesa 
Sanpaolo me gjendje 14.821 
USD.
Llogari rrjedhëse me gjendje 
6.829 lekë. 
Llogari rrjedhëse me gjendje 
235.090 lekë.
Të ardhura nga vendimi i 
gjyqësor 18.146 euro. 
(Aida Bushati)
Llogari në Raiffeisen me 
gjendje 14.173 euro. Llogari 
rrjedhëse në Intesa Sanpaolo 
me gjendje 1.100 euro. 
Llogari në Intesa Sanpaolo me 
gjendje 19.900 USD. 
Llogari rrjedhëse në intesa 
san paolo nga konsulenca 
456.825 lekë. 
Llogari rrjedhëse nga 
mësimdhënia 77.238 lekë.  
Llogari në emër të vajzës 
(Hera Bushati) shtuar me 
gjendje 1.397 euro.

Viti 2010 
Shtimi i depozitës me gjendje 
2.120 euro.
Depozita në Intesa San Paolo 
me gjendje 3.292  euro nga 
puna akademike. 
Llogari në Credins Bank  me 
gjendje 7009 USD. Llogari 
bankare në Intesa San Paolo 
me gjendje 16.781 USD. 
Llogari rrjedhëse në Intesa 
San Paolo me gjendje  95.000 
lekë. 
Llogari rrjedhëse në Credins 
Bank 1.308.000 lekë.  
(Aida Bushati) 
Llogari rrjedhëse në Raiffeisen 
Bank me gjendje 18.792 euro. 
Llogari rrjedhëse në Intesa 
San Paolo me gjendje  6.942 
$. Llogari në emër të vajzës 
(Hera Bushati) me gjendje 
1.250 euro.

Viti 2011
 (Meri Prifti)
Pakësim i gjendjes së llogarisë 
në bankën Cradins me vlerë 
18.000 euro dhe 19.999 USD.

Viti 2010 
Llogari ë pagës në Credins 
Bank 189.435 lekë. shtimi i 
gjendjes nga shitja e makiës 
me vlerë 2.000.000 lekë. 
Pakësim i llogarisë në Credins 
Bank me 37.992 euro( në 
emër te bashkëshortes). 

Viti 2011
Nuk ka ndryshime

Viti 2010 
Nuk ka ndryshime

Viti 2011
Kredi në emër të (Meri Prifti) 
me vlerë për tu shlyer 480.635 
euro.

Viti 2010 
Nuk ka ndryshime

Viti 2011
Nuk ka ndryshime

Viti 2010 
Nuk ka ndryshime

Viti 2011
Blerje apartamenti në 
bashkëpronësi me gruan 
me vlerë 62.900.000 lekë. 
Blerje garazhi në 
bashkëpronësi me gruan 
me vlerë 50.000 euro. 
Blerje apartamenti në emër 
të (Meri Prifti) me vlerë 
135.000 euro. 
Pakësimi i gjendjes cash 
(Meri Prifti) në 100.000 
euro. 
Prishje kontratës së 
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Arion Muçaj

Sadri Abazi

Saimir Tahiri

Viti 2011
Të ardhura nga paga e 
bashkëshortes nga “ARMO, 
SH.A” 216.000 lekë. (të 
ardhura për periudhën Janar-
Mars).

Viti 2010 
Të ardhurat nga paga e 
bashkëshortes nga “ARMO, 
SH.A” 624.882 lekë.

Viti 2011
Të ardhura nga paga e 
bashkëshortes si ekonomiste 
e “USLUGA” shpk me vlerë 
709,200 lekë.
Të ardhura nga paga e 
vajzës si administratore e 
“USLUGA” shpk me vlerë 
2,584,551 lekë.

Viti 2010 
Të ardhura nga paga e 
bashkëshortes 1.425.000 
lekë. 
Paga e vajzës (Aurora 
Abazi) 2.589.312 lekë.  
Paga e vajzës (Adela Abazi) 
1.037.200 lekë.

Viti 2011
Të ardhura nga paga e 
bashkëshortes si pedagoge 
pranë Universitetit të Tiranës 
FSHS, me vlerë 768,000 
lekë.
Të ardhura nga honorare 
të bashkëshortes me vlerë 
15,000 lekë.

Viti 2010 
Të ardhura nga paga e 
bashkëshortes si pedagoge 
768.000 euro. 
Honore ne FSHS 15.000 
lekë. 

PS

PS

PS

Viti 2011
Të ardhura si administrator 
i “ARIS-04” 270.00 lekë. të 
ardhura si administrator i 
“INA-04” 241.742 lekë. 
Të ardhura si anëtar i 
Këshillit Bashkiak Fier 
27.000 lekë. (të gjitha për 
periudhën Janar-Mars)

Viti 2010 
Të ardhura nga paga si 
deputet 1.942.144 lekë.

Viti 2011
Të ardhura nga “USLUGA” 
shpk me vlerë 174,537,926 
lekë.
Të ardhura nga paga si 
deputet me vlerë 1,411,267 
lekë.

Viti 2010 
Të ardhura nga “USLUGA” 
shpk 244.558.499 lekë. 
Të ardhurat nga paga si 
deputet 1.224.075 lekë. 
Pagesë në “USLUGA” shpk 
175.000 lekë.

Viti 2011
Të ardhura nga paga si 
deputet me vlerë 1,928,160 
lekë.

Viti 2010 
Të ardhura nga paga si 
deputet 1.129.111 lekë. 
Paga nga komisionet 
parlamentare 117.000 lekë.

Rritje e gjendjes cash 
si rrjedhojë e shitjes se 
aksioneve në emër të (Meri 
Prifti) kompaninë “FORTIS 2” 
sh.p.k me 350.000 euro. 

Viti 2011
Llogari rrjedhëse në Tirana 
Bank 782.700 lekë. 
Llogari rrjedhëse në euro ën 
Tirana Bank 341 euro. 
Llogari rrjedhëse në Union 
Bank 38 euro. Llogari 
rrjedhëse në Union Bank 
1 usd. 
Gjendje llogarie në Union 
BAnk 532 lekë. Gjendje 
llogarie në Union Bank 991 
euro. Gjendje llogarie në 
Union Bank 348 usd. Llogari 
rrjedhëse në BKT 474 euro. 
Llogari rrjedhëse në BKT 
14 usd. 
Llogari rrjedhëse në BKT 
33.983 lekë. llogari rrjedhëse 
në ALPHA Bank 10 euro. 
Llogari rrjedhëse në Bankën 
Kombëtare Greke 70 euro.

Viti 2010 
Depozitë në B.K.T 100.000 
lekë. 

Viti 2011
Nuk ka ndryshime

Viti 2010 
Nuk ka ndryshime

Viti 2011
Shtuar gjëndja cash nga të 
ardhurat familjare me vlerë 
3,000 euro.

Viti 2010 
Kursime cash të familjes 
16.000 euro.

Viti 2011
Nuk ka ndryshime

Viti 2010 
Nuk ka ndryshime

Viti 2011
Nuk ka ndryshime

Viti 2010 
Detyrime finaciare nga 
aktiviteti “Joni-Co” 1.462.908 
lekë (50%).

Viti 2011
Shlyerje të kredisë marrë në 
NBG Bank me vlerë 19,700 
euro.
Overdraft në emër të 
bashkëshortes për tu shlyer 
me vlerë 150,000 lekë.

Viti 2010 
Nuk ka ndryshime

shitjes të aksioneve të 
Fortis 2 sh.p.k me vlerë 
241.868.522 lekë.

Viti 2010 
Blerje makine me vlerë 
22.336 euro.

Viti 2011
Aksione në shoqërinë 
“ARIS-04” sh.p.k me vlerë 
100.000 lekë. aksione në 
shoqërinë “INA-04” sh.p.k 
me vlerë 100.000 lekë. 
automjet tip Nissan Patrol 
me vlerë 969.500 lekë.

Viti 2010 
Vlera / kuotat te kapitalit 
“ARIS-04” sh.p.k   
34.500.000 lekë.

Viti 2011
Shitje automjeti me vlerë 
18.000 euro. Shitja e 
automjetit të vajzës (Aurora 
Abazi) me vlerë 500.000 
lekë. 

Viti 2010 
Nuk ka ndryshime

Viti 2011
Apartament banimi me 
vlerë 89.000 euro (50%). 
Blerje e makinës me vlerë 
7.200 euro (4700 euro 
nga shitja e makinës së 
mëparshme dhe pjesa tjetër 
nga kursime familjare). 
Blerja e makinës me vlere 
4.300 euro ( nga shitja e 
makinës së mëparshme 
dhe pjesa tjetër nga 
kursimet familjare)
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Selami Xhepa

Shegush Ligori

Sheferedin Shehu

PD

PS

PD

Paga nga ekpertiza pranë 
color dhe CCHange Usaid 
350.000 lekë.

Viti 2011
Të ardhura nga paga e 
bashkëshortes në INSIG, 
me vlerë 1,403,871 lekë.

Viti 2010 
Të ardhura nga paga e 
bashkëshortes në INSIG-
Tiranë 1.454.000 lekë.

Viti 2011
Të ardhura nga paga e 
bashkëshortit si zv.Drejtor 
në Prokurorinë e Krimeve 
të Rënda me vlerë 
2,055,368 lekë.
Të ardhura nga honorare 
të bashkëshortit nga 
Shkolla e Magjistraturës 
me vlerë 295,200 lekë.
Të ardhura nga honorare 
të bashkëshortit si ekspert 
në misionin EURALIUS 
me vlerë 800 euro.
Të ardhura nga honorare 
të bashkëshortit si 
pedagog i jashtëm në 
Universitetin “Kristal” me 
vlerë 151,200 lekë.

Viti 2010 
Të ardhura nga paga e 
bashkëshortit si Zv/drejtor 
në Prokurorin e krimeve 
të rënda 1.583.201 lekë. 
Honorare ne Universitetin 
“Kristal” 117.000 lekë. 
Honorare si pedagog i 
jashtëm  92.160 lekë.

Viti 2011
Të ardhura nga paga 
e bashkëshortes në 
Ministrinë e Punëve 
të Jashtme me vlerë 
1,005,953 lekë.

Viti 2010 
Të ardhurat nga paga 
e Bashkëshortes në 
Ministinë e Punëve të 
Jashtme 984.000 lekë.

Viti 2011
Të ardhura nga paga si 
deputet me vlerë 2,733,024 
lekë.
Të ardhura nga 
mësimdhënia në 
Universitetin “UFO” me 
vlerë 227,700 lekë.
Të ardhura nga 
mësimdhënia në “UET” me 
vlerë 1,125 euro.

Viti 2010 
Të ardhura nga paga si 
deputet 2.782.422 lekë. 
Paga si pedagog nga orët 
mësimore në UFO me vlerë  
120.000 lekë. 
Pagesë për mësimdhenie 
tek UET 3.159 euro. 
Pagesë nga Zonja e 
Këshillit të mirë 1.000 euro.

Viti 2011
Të ardhurat nga paga 
si deputete me vlerë 
2,016,937 lekë.

Viti 2010 
Të ardhurat nga paga si 
deputete 1.868.114 lekë.

Viti 2011
Të ardhura nga paga si 
deputet me vlerë 2,688,801 
lekë.
Të ardhura nga 
mësimdhënia me vlerë 
250,000 lekë
Të ardhura nga pjesmarrja 
në konferenca me vlerë 
4,800 usd.
Të ardhura nga qeraja me 
vlerë 736,000 lekë.

Viti 2011
Depozitë kursimi në emër të 
djalit me vlerë 100,000 lekë.
Zbritje të të ardhurave për 
pagesë të shkollimit për djalin 
me vlerë 6,600 usd.
Investim në Bono Thesari me 
vlerë 1,000,000 lekë.
Të ardhura nga interesat 
në letra me vlerë, në vlerën 
50,000 lekë.

Viti 2010 
Depozitë kursimi në emër 
të djalit në ProCredit Bank 
100.000 lekë. Gjendje cash 
për ti investuar në letra me 
vlerë 900.000 lekë.

Viti 2011
Rritje e gjëndjes cash me vlerë 
1,400,000 lekë.

Viti 2010 
Pakësimi i gjendjes cash me 
37.000 euro (për arsye kredie). 
Rritja e gjendjes cesh me 
1.000.000 lekë.

Viti 2011
Gjendje para cash me vlerë 
1,500,000 lekë.
Të ardhura nga interesa 
në Bono Thesari me vlerë 
205,425 lekë.

Viti 2010 
Interesa nga investimi në bono 
thesari 229.731

Viti 2011
Kredi banese për tu shlyer 
me vlerë 13,039 euro.
Kredi blerje makine për tu 
shlyer me vlerë 5,440 euro.
Pagesë për shkollimin e 
djalit 4.600 usd.

Viti 2010 
Shlyerje e borxit te marr 
2.000 euro. Shlyerja e 
Detyrimeve te Trasheguara 
700.000 lekë. Kredi ne 
Tirana Bank per banese 
Private me vlerë për tu 
shlyer 15.750 euro. Vlera 
për tu shlyer për kredin e 
makinës 9.290 euro.

Viti 2011
Kredi për apartament me 
vlerë për tu shlyer 18.625 
euro. Detyrim për blerje 
garazhi me vlerë 10.000 
euro.

Viti 2010 
Nuk ka ndryshime

Viti 2011
Kredi në BKG për blerje 
toke, me vlerë për tu shlyer 
63,032 euro.

Viti 2010 
Kredi në BKG per blerje 
toke me vlerë për tu shlyer 
67.016 euro.

Viti 2010 
Nuk ka ndryshime

Viti 2011
Investim në banesën private 
me vlerë 800,000 lekë.

Viti 2010 
Nuk ka ndryshime

Viti 2011
Nuk ka ndryshime

Viti 2010 
Nuk ka ndryshime

Viti 2011
Kryerje pagese për 
apartamentin e prenotuar me 
vlerë 2,150,000 lekë.

Viti 2010 
Makinë tip Ford me vlerë 
2.300.000 lekë. Prenotim 
apartamenti me vlerë 15.000 
euro.
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Viti 2011
Nuk ka ndryshime

Viti 2010 
Nuk ka ndryshime

Viti 2011
Nuk ka ndryshime

Viti 2010 
Blerje e tokës bujqësore me 
sip.1627m² në Kavajë me 
vlerë 546.672 lekë. 
Akt marrëveshje për blerje 
apartamenti me vlerë 
70.000 euro.

Viti 2011
Nuk ka ndryshime

Viti 2010 
Nuk ka ndryshim

Viti 2011
Shlyerje detyrimi nga 
kontrata huamarrëse me 
Bankën e Shqipërisë me 
vlerë 2,018,858 lekë

Viti 2010 
Shlyerje e detyrimit nga 
kontratë hua-marrjeje 
në Bankën e Shqipërisë 
me vlerë për tu shlyer 
2.133.664 lekë.

Viti 2011 
Nuk ka ndryshime

Viti 2010 
Nuk ka ndryshime

Viti 2011
Kredi për shtëpi në 
Raiffeisen Bank për tu 
shlyer me vlerë 4,076,482 
lekë.

Viti 2010 
Kredi për shtëpi në 
Raiffeisen Bank me vlerë 
për tu shlyer 4.222.988 lekë.

Viti 2011
Të ardhura nga interesat 
e depozitës me afat pranë 
Credins Bank me vlerë 
1,328 euro.
Të ardhura nga interesat 
nga investimi në Bono 
Thesari në Bankën e 
Shqipërisë me vlerë 
446,800 lekë.
Gjendje të parave cash në 
banesë me vlerë 2,000,000 
lekë.

Viti 2010 
Interesat e depozites me 
afat ne Credins Bank 1560 
euro. Shtimi i gjendjes 
cash ne banese 3.500.000 
lekë. Interesa nga bonot e 
thesarit (Enkeleda Idrizi) me 
vlerë 449.780 lekë.

Viti 2011
Nuk ka ndryshime

Viti 2010 
Nuk ka ndryshime

Viti 2011
Shtimi i llogarisë bankare 
pranë Intesa San Paolo me 
vlerë 6,345 £.
Pakësim i llogarisë bankare 
pranë Intesa San Paolo me 
vlerë 3,000 £.

Viti 2010 
Nuk ka ndryshim

Viti 2010 
Të ardhurat nga paga si 
deputet 2.723.022 lekë. 
Të ardhurat  nga 
mësimdheniet  240.000 
lekë. Pagesa nga 
pjesëmarrje në konferenca 
2.600 euro. 
Të ardhura nga qeraja 
736.000 lekë. 
Të ardhura 800.000 lekë 
nga shitja e makinës.

Viti 2011
Të ardhura nga paga si 
deputet me vlerë 2,433,557 
lekë.

Viti 2010 
Të ardhura nga paga si 
deputet 2.495.797 lekë.

Viti 2011
Të ardhura nga paga si 
deputet me vlerë 2,206,108 
lekë.

Viti 2010 
Të ardhurat nga paga si 
deputet 1.913.548 lekë.

Viti 2011
Të ardhura nga paga si 
deputet me vlerë 2,566,074 
lekë.
Të ardhura nga 
mësimdhënia në 
Universitetin “Epoka” me 
vlerë 128,478 lekë.
Të ardhura nga Agjensia e 
Akreditimit Arsimit të Lartë 
me vlerë 100,000 lekë.
Të ardhura nga leksionet 
dhënë në Kosovë me vlerë 
6,345 £.

Viti 2010 
Të ardhura nga paga si 
deputet 2.527.633 lekë.

Viti 2011
Të ardhura nga 
bashkëshortja krijuar nga 
aktiviteti privat me vlerë 
504,000 lekë.
Të ardhura nga paga 
e bashkëshortes në 
“Universitetin Europian” 
me vlerë 6,550 euro.
Të ardhura nga paga 
e bashkëshortes si zv. 
Kryetare e AMF me vlerë 
415,188 lekë.
Të ardhura nga aktiviteti 
privat i shoqërisë “Person 
Fizik” me vlerë 1,164,511 
lekë.

Viti 2010 
Të ardhurat nga paga e 
bashkëshortes në UET 
11.576 lekë. 
Fitimi i realizuar nga 
aktiviteti i shoqërisë 
Person Fizik 1.672.974 
lekë.

Viti 2011
Nuk ka ndryshime

Viti 2010 
Të ardhurat e 
bashkëshortes si 
administratore në ENRI+ 
për 2 muaj 300.000 lekë. 
Krijimi i shoqërisë ENRI+ 
me kapital 100.000 lekë.

Viti 2011
Të ardhurat e 
bashkëshortes nga paga 
në Ministrinë e Brëndshme 
me vlerë 678,393 lekë.
Të ardhurat e 
bashkëshortes nga 
honorare nga Fakulteti i 
Shkencave Sociale dhe 
Fakulteti Juridik me vlerë 
120,000 lekë.

Viti 2010 
Të ardhura e 
bashkëshortes si 
kordinatore në njësinë 
antitrafik në Ministrinë e 
Brendshme 500.000 lekë.

Shpëtim Idrizi

Skënder Hasa

Sybi Hida

PDIU

PS

PD
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Ndue Kola

Ndue Paluca

PS

PD

Të ardhura e 
bashkëshortes 
nga honorare nga 
mësimdhënia UET, UT 
160.000 lekë.

Viti 2011
Të ardhurat e 
bashkëshortes si 
ekonomiste në shoqerinë 
“ANK” shpk 560,715.69 
lekë.

Viti 2010 
Të ardhurat e 
bashkëshortes si 
ekonomiste në shoqerinë 
“ANK” shpk 600.000 lekë.

Viti 2011
Të ardhura të 
bashkëshortes nga paga 
si specialiste në Ministrinë 
e Drejtësisë me vlerë 
600,000 lekë.

Viti 2010 
Të ardhurat e 
bashkëshortes si 
specialiste në Ministrinë e 
Drejtësisë 560.000 lekë.

Të ardhura nga honoraret 
dhe mësimdhënie në 
UET, EPOKA, “MOTRAT 
QIRIAZI” 200.000 lekë.

Viti 2011
Të ardhura nga paga si 
deputet me vlerë 2,062,937 
lekë.
Të ardhura nga interesat 
të depozitave me vlerë 
12,027.57 lekë.

Viti 2010 
Të ardhura nga paga dhe 
shpërblime si deputet 
1.362.481 lekë (e llogaritur 
dhe depozituar ne llogarinë 
bankare në Credins Bank).

Viti 2011
Të ardhura nga paga si 
deputet me vlerë 2,660,828 
lekë.

Viti 2010 
Të ardhura nga paga si 
deputet 3.200.000 lekë.

Viti 2011
Pakësim i depozitave 
bankare tek BKT, me vlerë 
18,949,530.03 lekë.
Pakësim i llogarisë rrejdhëse 
pranë Credins Bank me vlerë 
181,056.81 lekë.
Llogari rrjedhëse pranë 
Credins Bank me vlerë 
635,027 lekë.
Pakësim i llogarisë rrjedhëse 
pranë BKT me vlerë 12,523.59 
lekë.
Shtim i llogarisë rrjedhëse 
pranë BKT, si ushtrim i 
aktivitetit fizik Bar Kafe, me 
vlerë 1,693,678.44 lekë.
Gjendje cash me vlerë 
2,800,000 lekë.
Sanije Kola
Gjëndje në llogarinë bankare 
me vlerë 1,066,198.69 lekë.
Gjendje në llogarinë rrjedhëse 
të BKT, me vlerë 4,993.62 
euro.

Viti 2010 
Para cash me vlerë 
22.500.000 lekë.
Llogari bankare në Credins 
Bank me vlerë 935.828 lekë.
Llogari bankare në Credins 
Bank me vlerë 1.648.711 lekë.
Llogari bankare në BKT me 
vlerë 30,277.79 lekë.
Llogari bankare në BKT me 
vlerë 58,834.39 lekë.
Të ardhura nga interesa për 
depozitat në BKT me vlerë 
614.300 lekë.
Të ardhura nga interesa për 
depozitat në BKT me vlerë 
10.874,49 USD.
(SANIJE KOLA)
Llogari bankare tëk BKT me 
vlerë 505.483 lekë.
Depozitë bankare tek BKT me 
vlerë 4,997.55 euro.

Viti 2011
Nuk ka ndryshime

Viti 2010 
Pakësuar gjendja cash për 
blerje apartamenti me vlerë 
28.000 euro.

Viti 2011
Nuk ka ndryshime

Viti 2010 
Nuk ka ndryshim

Viti 2011
Detyrim i pashlyer ndaj firmës 
“Univers” me vlerë 8,000 euro.

Viti 2010 
Detyrim pa shlyer ndaj 
shoqërisë. “Univers” për 
blerjen e apartamentit 20.000
 euro.

Viti 2011
Ambjente garazh, Rruga e 
Kavajës, Pallatet Condor 30 
m2 me vlerë 1.837.500 lekë.

Viti 2010 
Nuk ka ndryshim

Viti 2011
Nuk ka ndryshime

Viti 2010 
Apartament banimi tek 
“Brryli” me sip. 120 m2 me 
vlerë 78.000 euro.
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Pandeli Majko

Osman Metalla

Piro Lutaj

Paulina Hoti

PS

PD

PS

PD

Viti 2011
Nuk ka ndryshime

Viti 2010 
Nuk ka ndryshime

Viti 2011
Të ardhura nga paga e 
bashkëshortes si mjeke 
pranë spitalit rajonal Durrës 
me vlerë 919,920 lekë.
Të ardhura nga paga e 
bashkëshortes si anëtare e 
KML me vlerë 96,000 lekë.
Të ardhura nga paga e 
bashkëshortes si pedagoge 
e jashtme pranë Universitetit 
ZKM me vlerë 1,350 euro.
Të adhura të bashkëshortes 
si mjeke pranë Klinikës 
“NOBEL” me vlerë 240,000 
lekë.
Të ardhura të bashkëshortes 
si honorare nga ana e 
kompanisë “Kerka” me vlerë 
124,000 lekë.

Viti 2010 
Të ardhura nga interesat 
e depozitave nga llogaria 
bankare Raiffeisen Bank 
20,000 lekë.
Të ardhura nga paga e gruas 
si mjeke pranë spitalit rajonal 
Durrës 1,149,000 lekë.
Të ardhura nga paga e 
baskëshortes si anëtare e 
KML 96,000 lekë.
Të ardhura nga paga e 
bashkëshortes si pedagoge 
e jashtme pranë Universitetit 
ZKM 1640 euro.
Të ardhura të bashkëshortes 
si mjeke part time pranë 
Klinikës “NOBEL” 240.000 
lekë.

Viti 2011
Të ardhura nga paga e 
bashkëshortes me vlerë 
400,000 lekë.

Viti 2010 
Të ardhura të bashkëshortes 
me vlerë 400,000 lekë.

Viti 2011
Nuk ka deklarime

Viti 2010 
Nuk ka ndryshime

Viti 2011
Të ardhura nga paga si 
deputet me vlerë 2,125,257 
lekë.
Të ardhura nga qira banese 
me vlerë 1,300 euro ne 
muaj.

Viti 2010 
Të ardhura nga paga si 
deputet 1,914,609 lekë.
Të ardhura nga qira banese 
1.400 euro.

Viti 2011
Të ardhura nga paga si 
deputet me vlerë 2,871,646 
lekë.
Të ardhura nga 
mësimdhënia në Fakultetin 
e Ekonomisë si pedagog 
i jashtëm me vlerë 16,200 
lekë.
Të ardhura nga pjesëmarrja 
në Parlamentin Europian 
me vlerë 981 euro.

Viti 2010 
Të ardhura nga paga si 
deputet me vlerë 2,965,422 
lekë.
Të ardhura nga 
mësimdhënia në fakultetin e 
ekonomisë me vlerë 90,748 
lekë.

Viti 2011
Të ardhura nga paga si 
deputet me vlerë 1,902,169 
lekë

Viti 2010 
Të ardhura nga paga si 
deputet me vlerë 1,777,305 
lekë.

Viti 2011
Të ardhura nga paga si 
deputet me vlerë 2,865,833 
lekë.

Viti 2011
Nuk ka ndryshime

Viti 2010 
Nuk ka ndryshime

Viti 2011
Depozitë në lekë në 
Bankën Credins me gjëndje 
1,500,000 lekë.
Të ardhura nga interesat e 
depozitave bankare:
Nga depozita në USD 
Banka Credins me vlerë 
388.82 usd.
Nga depozita në USD 
Banka Intesa San Paolo 
me vlerë 231.71 usd.
Nga depozita e 
bashkëshortes në Bankën 
Raiffeisen me vlerë 20,000 
lekë.

Viti 2010 
Të ardhura nga interesat e 
depozitave bankare:
Depozitë bankare në euro 
Banka Credins 226.23 
euro.
Depozitë bankare në USD 
Banka Credins 435,43 
USD.
Depozitë bankare në USD 
Banka Intesa SanPaolo 
237.64 USD.

Viti 2011
Pakësim i gjëndjes cash 
deklaruar më parë me vlerë 
200,000 lekë.

Viti 2010 
Nuk ka ndryshime

Viti 2011
Nuk ka deklarime

Viti 2010 
Nuk ka ndryshime

Viti 2011
Kredi për tu shlyer në vlerën 
3,687,309.34 lekë.
Detyrim për tu paguar i 
këstit të tretë të blerjes së 
shtëpisë me vlerë 16,630 
euro.

Viti 2010 
Kredi për tu shlyer në vlerën 
3.800.192 lekë. 

Viti 2011
Detyrim i qiradhënies 
mujore të banesës me vlerë 
15.000 lekë/muaj.
Detyrim shlyerje të 
prenotimit së apartamentit 
3+1 me vlerë 41,330 euro.
Detyrim shlyerje të 
prenotimit të apartamentit 
2+1 me vlerë 53,670 euro.

Viti 2010 
Detyrim i qiradhënies 
mujore të banesës me vlerë 
15.000 lekë/muaj.
Detyrim shlyerje të 
prenotimit së apartamentit 
3+1 me vlerë 41,330 euro.
Detyrim shlyerje të 
prenotimit të apartamentit 
2+1 me vlerë 53,670 euro.

Viti 2011
Nuk ka ndryshime

Viti 2010 
Nuk ka ndryshime

Viti 2011
Nuk ka deklarime

Viti 2010 
Nuk ka ndryshime

Viti 2011
Dhurim i pronësisë së 
apartamentit të prindërve, 
vëllait të Pandeli Majko.

Viti 2010 
Nuk ka ndryshime

Viti 2011
Nuk ka deklarime

Viti 2010 
Të ardhura nga shitja e 
apartamentit me sip. 123 
m2 në vlerën 80,000 euro.
Të ardhura nga shitja 
e autoveturës tip Benz 
Mercedes me vlerë 22.000 
euro.
Detyrim shlyerje të 
prenotimit të apartamentit 
161 m2 me vlerë 101.330 
euro.
Detyrim shlyerje të 
prenotimit të apartamentit 
117.2 m2 me vlerë 73.670 
euro
Blerje autoveture tip Benz 
Mercedes me vlerë 27.800 
euro.
Blerje dyqani me sip. 82.4 
m2 me vlerë 1,000,000 lekë. 
(MIMOZA METALLA)

Viti 2011
Nuk ka deklarime

Viti 2010 
Blerje autoveture tip Ford 
Focus me vlerë 159,344 
lekë.

Viti 2011
Nuk ka deklarime

Viti 2010 
Nuk ka ndryshime
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Viti 2011
Të ardhura nga paga e 
bashkëshortes si dekane 
e Fakulteti Ekonomik 
Europian me vlerë 36,000 
euro.

Viti 2010 
Të ardhurat e 
bashkëshortes si Dekane 
e Fakultetit Ekonomik në 
UET me vlerë 29,000 euro.

Viti 2011
Të ardhura nga paga e 
bashkëshortit nga Studio 
“Alfa Projekt” me vlerë 
300,000 lekë.
Të ardhurat nga paga e 
djalit Josel Pashko me 
vlerë 770,000 lekë.
Të ardhura nga paga e 
Hega Pashko me vlerë 
2,640 euro.

Viti 2010 
Të ardhurat e 
bashkëshortit si drejtues 
teknik në “Alfa Projekt” me 
vlerë 360.000 lekë.
Të ardhurat e 
bashkëshortit nga 
puna projektuese në 
“Alfa Projekt” me vlerë 
1,000,000 lekë.
Të ardhurat e djalit si 
nënpunës në MTKRS me 
vlerë 980.000 lekë.
Të ardhura nga nuses së 
djalit me vlerë 120.000 
lekë.

Viti 2011
Të ardhura nga paga 
e bashkëshortes pranë 
Ministrisë së Punës me 
vlerë 567,516 lekë.

Viti 2010 
Të ardhura të 
bashkëshortes nga 
Shoqëria “Cota shpk” 
me vlerë 342.550 lekë. 
Të ardhura nga paga e 
Ministrisë e Punës 454.720 
lekë.

Viti 2010 
Të ardhura nga paga 
si deputete me vlerë 
2,951,922 lekë.
Të ardhura nga paga 
si pedagoge e jashtme 
Universiteti “Luigj Gurakuqi” 
me vlerë 108,000 lekë.

Viti 2011
Të ardhura nga paga si 
deputet me vlerë 2,210,212 
lekë.

Viti 2010 
Të ardhura nga paga si 
deputet me vlerë 1,982,933 
lekë. 
Të ardhura nga qeraja e 
apartamentit me sip. 139 
m2 (para shitjes) me vlerë 
4000 USD.

Viti 2011
Të ardhura nga paga 
si deputete me vlerë 
2,379,582 lekë.

Viti 2010 
Të ardhura nga paga 
si deputete me vlerë 
1,840,000 lekë.

Viti 2011
Të ardhura nga paga si 
deputet me vlerë 3,250,902 
lekë.

Viti 2010 
Të ardhurat nga paga si 
deputet me vlerë 3.042.400 
lekë. 

Viti 2011
Mbyllje të depozitës së 
kursimit me vlerë 50,000 
euro.
Shtim i gjendjes cash me 
20,000 euro.
Depozitë kursimi në Bankën 
Credins me vlerë 25,000 
euro.

Viti 2010 
Depozitë kursimi në Bankën 
Intes SanPaolo me vlerë 
50.000 euro.

Viti 2011
Nuk ka ndryshim

Viti 2010 
Nuk ka ndryshim

Viti 2011
Nuk ka ndryshim 

Viti 2010 
Nuk ka ndryshim

Viti 2011
Kredi në Bankën Credins 
për ty shlyer në vlerën 5,960 
euro.

Viti 2010 
Kredi në Bankën Credins 
për ty shlyer në vlerën 
11.000 euro.

Viti 2011
Nuk ka ndryshim

Viti 2010 
Nuk ka ndryshim

Viti 2011
Shlyerje të kredisë nga BKT 
me vlerë 4,541,949 lekë.

Viti 2010 
Shlyerje të kredisë nga BKT 
me vlerë 5,135,900 lekë.

Viti 2011
Nuk ka deklarime

Viti 2010 
Blerje autoveture tip 
TOYOTA me vlerë 125,000 
lekë.
Blerje autoveture tip Benz 
Mercedes me vlerë 13.100 
euro.
Shitje e apartamentit të 
banimit me sip. 139 m2, 
Rruga “Sami Frashëri” 
Tiranë, me vlerë 130.000 
euro.
Blerje apartamenti në Gjirin 
e Lalzit me vlerë 70.000 
euro.

Viti 2011
Banesë prej 164 m2 
marrë nga bashkëshorti si 
projektues dhe supervizor 
me vlerë 46,500 euro.
Banesë në emër të djalit 
Josel Pashko me sip. 110 
m2 me vlerë 57,000 euro.

Viti 2010 
Nuk ka ndryshim

Viti 2011
Nuk ka ndryshim

Viti 2010 
Nuk ka ndryshim
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Rrajmond Hoxha

Vasillaq Ngresi

Viktor Gumi

Xhemal Qefalia

PD

PD

PD
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Viti 2011
Të ardhura të 
bashkëshortes si 
stomatologe në Drejtorinë 
e Shëndetit Publik në 
Lezhë me vlerë 420,000 
lekë.

Viti 2010 
Të ardhura të 
bashkëshortes si 
stomatologe në 
ambulancën e Lezhës me 
vlerë 372.000 lekë.

Viti 2011
Të ardhura nga paga e 
bashkëshortes me vlerë 
507,169 lekë.

Viti 2010 
Të ardhura nga paga e 
bashkëshortes me vlerë 
311.000 lekë.

Viti 2011
Nuk ka ndryshime

Viti 2011
Nuk ka ndryshime

Viti 2011
Të ardhura nga paga 
e bashkëshortes si 
specialiste në Komunën 
Dajt me vlerë 300,000 
lekë.

Viti 2011
Të ardhura nga 
bashkëshortja si shefe 
e Gjendjes Civile në 
Komunën Dajt me vlerë 
350.000 lekë.

Viti 2011
Të ardhura nga paga si 
deputet me vlerë 3,031,965 
lekë.

Viti 2010 
Të ardhurat nga paga si 
deputet me vlerë 2,896,122 
lekë.

Viti 2011
Të ardhura nga paga si 
deputet me vlerë 1,539,780 
lekë.

Viti 2010 
Të ardhura nga paga si 
deputet me vlerë 2,688,822 
lekë.

Viti 2011
Të ardhura nga paga si 
deputet me vlerë 2,944,701 
lekë.
Të ardhura nga shpërblimet 
si ekspert ligjor pranë OJF-
së TLAS me vlerë 159,000 
lekë.
Të ardhura nga Fondacioni 
“Zgjidhja e Konflikteve dhe 
Pajtimi i Mosmarrëveshjeve” 
me vlerë 18,000 lekë dhe 
1260 usd.

Viti 2010 
Të ardhura nga paga si 
deputet me vlerë 3,002,900 
lekë.
Të ardhura nga shpërblime 
si ekspert ligjor pranë 
organizatës “TLAS” Tirana 
me vlerë 450 euro.

Viti 2011
Të ardhura nga paga si 
deputet me vlerë 1,760,583 
lekë.
Të ardhura nga qeraja 
e farmacisë, zyrat, dhe 
aktivitet privat “Euro Lloto” 
me vlerë 720,000 lekë.

Viti 2011
Të ardhura nga paga si 
deputet në vlerën 1,780,515 
lekë.

Viti 2011
Nuk ka ndryshime

Viti 2010 
Nuk ka ndryshim

Viti 2011
Llogari bankare në Tirana 
Bank në emër të djalit Ervisi 
Ngresi me vlerë 500,000 
lekë.
Llogari bankare në Tirana 
Bank në emër të vajzës 
Neda Ngresi me vlerë 
500,000 lekë.
Llogari bankare në Tirana 
Bank në emër të vajzës 
Ledia Ngresi me vlerë 
72,100 lekë.

Viti 2010 
Pakësim i depozitës në 
Raiffeisen Bank në vlerë 
3,282,950 lekë.

Viti 2011
Nuk ka ndryshime

Viti 2011
Nuk ka ndryshime

Viti 2011
Shtim i gjëndjes cash me 
vlerë 1,000,000 lekë.

Viti 2011
Shtim i gjëndjes Cash në 
vlerën 20,000 euro (50%).

Viti 2011
Nuk ka ndryshime

Viti 2010 
Nuk ka ndryshim

Viti 2011
Nuk ka ndryshime

Viti 2011
Nuk ka ndryshime

Viti 2011
Nuk ka ndryshime

Viti 2011
Nuk ka ndryshime

Viti 2011
Kredi për tu shlyer tek 
“Raiffeisen” Bank në vlerën 
748,000 lekë.
Kredi për tu shlyer tek 
“Credins” Bank në vlerën 
750,000 lekë.

Viti 2011
Nuk ka ndryshime

Viti 2011
Blerje makine tip Wolksvagen 
me vlerë 17,500 euro.

Viti 2010 
Nuk ka ndryshime

Viti 2011
Tokë e trashëguar nga nëna 
e bashkëshortit, e kaluar në 
emër të bashkëshortes me sip. 
6392 m2.

Viti 2010 
Blerje autoveturë Tuareg me 
vlerë 36.000 euro.

Viti 2011
Truall 252 m2 në Gjirkoastër, 
në pronësi 1/12 pjesë e saj.

Viti 2010 
Shitje të apartamentit me sip. 
112 m2, në Rrugën “Komuna e 
Parisit”, me vlerë 110.000 euro.
Kontratë për ndërtim 
apartamenti me sip. 194 
m2, në Rrugën “Rruga e 
Kosovarëve”, me vlerën 
158,800 euro.

Viti 2011
Nuk ka ndryshime

Viti 2011
Shitje autoveture tip Benz 
Mercedes me vlerë 10.000 
euro (50%).
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Viti 2011
Të ardhura nga paga e 
bashkëshortes me vlerë 
229,488 lekë.

Viti 2011
Të ardhura nga paga e 
bashkëshortes në vlerën 
19,124 lekë.

Viti 2011
Të ardhura nga 
bashkëshorti si Prof. 
Dr., Drejtor i Institutit të 
Energjisë, Ujit dhe Mjedisit 
në UPT, në vlerën 1.500 
euro. 
Të ardhura nga paga 
e djalit si doktorant 
me kontratë punësimi 
në Institutin për Fizikë 
Atomike dhe Molekulare, 
Amsterdam, Holandë, me 
vlerë 23.814 euro. 
Të ardhura nga bursa 
e vajzës për studime 
doktorate në Universitetin 
e Groningenit, Holandë, në 
vlerë 19.500 euro.

Viti 2011
Të ardhura nga 
bashkëshorti si Prof. 
Dr., Drejtor i Institutit të 
Energjisë, Ujit dhe Mjedisit 
në UPT, në vlerën 1.500 
euro.
Të ardhura nga paga 
e djalit si doktorant 
me kontratë punësimi 
në Institutin për Fizikë 
Atomike dhe Molekulare, 
Amsterdam, Holandë, me 
vlerë 22.500 euro.
Të ardhura nga bursa 
e vajzës për studime 
doktorate në Universitetin 
e Groningenit, Holandë, në 
vlerë 19.500 euro.

Viti 2011
Të ardhura nga paga e 
bashkëshortes 19.500 
CAD.

Viti 2011
Nuk ka ndryshime

Viti 2011
Të ardhura nga paga e 
bashkëshortes në UT, në 
vlerën 650.000 lekë

Të ardhura nga qeraja e 
ambjentit farmaci në Tufinë, 
në vlerën 120,000 lekë.
Të ardhura nga aktiviteti 
privat “Euro Loto”, në vlerë 
2.000.000 lekë.

Viti 2011
Të ardhura nga paga si 
deputet me vlerë 2,951,418 
lekë.

Viti 2011
Të ardhura nga paga si 
deputet në vlerën 2,922,222 
lekë

Viti 2011
Të ardhura nga paga si 
deputete në vlerë 2.771.774 
lekë. 
Të ardhura nga paga dhe 
shpërblime nga Komisioni 
e Vlerësimit të Titujve 
Akademikë në Këshillin 
e Arsimit të Lartë dhe 
Shkencës, në Këshillin e 
Administrimit në UBT etj, në 
vlerë 2.028.000 lekë.

Viti 2011
Të ardhura nga paga si 
deputete në vlerë 2,870,000 
lekë.
Të ardhura nga paga dhe 
shpërblime nga Komisioni 
e Vlerësimit të Titujve 
Akademikë në Këshillin 
e Arsimit të Lartë dhe 
Shkencës, në Këshillin e 
Administrimit në UBT etj, në 
vlerë 2,460,000 lekë.

Viti 2011
Të ardhura nga paga si 
deputet në vlerën 1.932.439 
lekë.

Viti 2011
Të ardhura nga paga si 
deputet në vlerën 1,865,802 
lekë.

Viti 2011
Të ardhura nga paga si 
deputet në vlerën 1.818.210 
lekë.

Viti 2011
Interesa nga depozita pranë 
Bankës Popullore me vlerë 
62,000 lekë.

Viti 2011
Interesa nga depozita pranë 
Bankës Popullore në vlerën 
63,000 lekë.

Viti 2011
Pakësimi i depozitës në Intesa 
San Paolo Bank në vlerën 
5.780 euro.
Shtesë e gjendjes Cash 9.500 
euro.

Viti 2011
Pakësim i depozitës në Intesa 
San Paolo Bank në vlerën 
600 euro.
Shtesë e gjendjes Cash nga 
të ardhurat e deklaruesit, 
bashkëshortit, djalit doktorant 
dhe vajzës doktorante me 
bursë në Holandë, me vlerë 
22,000 euro.

Viti 2011
Nuk ka ndryshime

Viti 2011
Pakësim i gjendjes Cash në 
vlerën 6000 euro.

Viti 2011
Nuk ka ndryshime

Viti 2011
Nuk ka ndryshime

Viti 2011
Nuk ka ndryshime

Viti 2011
Kredi (overdraft) ne 
Raiffaisen Bank 165.000 
lekë. Kredi për tu shlyer nga 
banka Intesa San Paolo, 
me vlerë 5.695 euro. Kredi 
për blerje autoveture nga 
Banka Credins, me vlere 
per tu shlyer 1.015.093 
lekë.
Kredi për ty shlyer nga 
banka Intesa San Paolo 
3.800.000lekë.

Viti 2011
Kredi në lekë për tu shlyer 
nga banka Intesa San 
Paolo, në vlerën 2,800,000 
lekë.
Kredi për tu shlyer nga 
banka Intesa San Paolo, 
me vlerë 6.860 euro.
Kredi për blerje autoveture 
nga Banka Credins, në 
vlerën 1.575.000 lekë.
Kredi për ty shlyer nga 
banka Intesa San Paolo, në 
vlerën 4.200.000 lekë. 

Viti 2011
Nuk ka ndryshime

Viti 2011
Nuk ka ndryshime

Viti 2011
Kredi për tu shlyer nga 
Credins Bank, në vlerën 

Viti 2011
Nuk ka ndryshime

Viti 2011
Nuk ka ndryshime

Viti 2011
Kontratë porosie për blerje 
apartamenti në Gjirin 
e Lalzit me vlerë për tu 
paguar 10.000 euro. (50%)
BERGIN GJONAJ
(50%)LORINA GJONAJ.

Viti 2011
Kontratë porosie për blerje 
apartamenti në Gjirin e 
Lalzit me vlerë 45.000 euro. 
Paguar vetëm 30.000 euro. 
(50%)BERGIN GJONAJ
(50%)LORINA GJONAJ.

Viti 2011
Shitje automjeti 7000 euro.
Blerje automjeti 9500 euro.

Viti 2011
Blerje makine LAND-
ROVER nga Kuvendi me 
vlerë 360.000 lekë.

Viti 2011
Blerje automjeti 2.000.000 
lekë.
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Viti 2011
Nuk ka ndryshime

Viti 2011
Sipërfaqe toke 7507 m2 me 
vlerë 8.000.000 leke.

Viti 2011
Nuk ka ndryshime

Viti 2011
Blerë automjet tip Benz me 
vlerë 9,100 euro.

Viti 2011
Nuk ka ndryshime

Viti 2011
Blerje automjeti Land Rover 
47.000 euro.

Viti 2011
Nuk ka ndryshime

284.880 lekë.
Kred ne Alfa Bank,vlera per 
tu shlyer 462.985 lek.

Viti 2011
Kredi për tu shlyer nga 
Credins Bank, në vlerën 
297, 096 lekë.

Viti 2011
Kredi pa interes me gjendje 
detyrimi 80.000 USD.

Viti 2011
Nuk ka ndryshime

Viti 2011
Kredi për tu shlyer nga 
Banka Credins me vlerë 
11,650 euro.

Viti 2011
Kredi për tu shlyer nga 
Banka Credins, në vlerën 
19.500 euro.

Viti 2011
Kredi në Raiffeisen bank me 
vlerë për tu shlyer 25.417 
euro.

Viti 2011
Kredi në Raiffeisen bank me 
vlerë për tu shlyer 28.313 
euro.

Viti 2011
Nuk ka ndryshime

Viti 2011
Depozitë në Chase 
Manhattan në vlerën 
23.627.37 USD.
Depozitë në Chase 
Manhattan në vlerën 
61.481.35 USD (llog 
kursimesh).

Viti 2011
Depozitë në Chase 
Manhattan në vlerën 
25,537.25 USD.
Depozitë në Chase 
Manhattan në vlerën 
24,393.30 USD. (Në emër 
të gruas).

Viti 2011
Llogari rrjedhëse page në 
Bankën Credins, me vlerë 
500,000 lekë.

Viti 2011
Nuk ka ndryshime

Viti 2011
Pakësimi i llogarisë bankare 
në CitiBank 9.092 usd.
Pakësim i llogarisë bankare 
në Raiffeisen Bank  4.553 
lekë. 
Pakësim i llogarisë bankare 
në Raiffeisen Bank  270 
euro. 
Pakësimi i llogarisë bankare 
në Amerikan Bank me 49 
USD.

Viti 2011
Të ardhura nga paga 
si deputet në vlerën 
1,863,342 lekë.

Viti 2011
Të ardhura nga paga 
si deputet në vlerën 
2.712.723 lekë.

Viti 2011
Të ardhura nga paga 
si deputet në vlerën 
1,379,177 lekë.

Viti 2011
Të ardhura nga paga si 
deputet me vlerë 1,464,611 
lekë.
Të ardhura nga paga si 
ministër me vlerë 700,000 
lekë.
Të ardhura nga qeratë e 
banesave me vlerë 33,000 
euro.

Viti 2011
Të ardhura nga paga 
si deputet në vlerën 
2,543,022 lekë.
Të ardhura nga qeratë e 
deklaruara më pare, ne 
vlerën 31.800 euro.

Viti 2011
Të ardhurat nga paga si 
deputet 2.610.224 lekë.

Viti 2011
Shitimi i të ardhurave 
nga Shitja e autoveturës 
tip Jeep Grand em vlerë 
30.000 euro. Të ardhura 
nga paga si deputet 
2.537.622 lekë. 

Të ardhura nga Komision 
Përkthimi i Ministrisë 
së Drejtësisë, në vlerën 
250.000lekë

Viti 2011
Të ardhura nga paga e 
bashkëshortes në UT, në 
vlerën 585.000 lekë.
Të ardhura nga 
shpërblimet e 
bashkëshortes për 
mësimdhënie nga 
Universiteti Zonja e 
Këshillit të Mirë, në vlerën 
3240 euro.
Të ardhura nga Komision 
Përkthimi i Ministrisë 
së Drejtësisë, në vlerën 
140.000 lekë.

Viti 2011
Të ardhura nga paga e 
bashkëshortes në vlerën 
80.123 USD

Viti 2011
Të ardhura nga paga e 
bashkëshortes në vlerën 
93,345.53 USD.

Viti 2011
Të ardhura nga paga e 
bashkëshortes me vlerë 
1,157,700 lekë.

Viti 2011
Të ardhura nga paga e 
bashkëshortes ne vlerën 
1,128,492 lekë.

Viti 2011
Nuk ka ndryshime

Viti 2011
Nuk ka ndryshime

PS

PD

PD

Andis Harasani

Aldo Bumci

Albana Vokshi
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Arben Cuko

Dashamir Peza
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Viti 2011
Të ardhura nga intersat 
bankare 6.815 euro dhe 
136 USD. 
Të ardhura nga paga si 
deputet 1.953.055 lekë. 
Të ardhura nga interesat 
bankare 7.000 euro.

Viti 2011
Të ardhurat nga paga si 
deputet 1.821.142 lekë. 

Viti 2011
Të ardhurat nga paga si 
deputet 1.854.657 lekë

Viti 2010
Të ardhurat nga paga si 
deputet 2.532.515 lekë. 
Të ardhura nga Vendimi 
i Gjykatës për pagesë 
kalimtare si Ushtarak 
2.360.000 lekë.

Viti 2011
Të ardhura nga paga si 
deputet me vlerë 1.853.728 
lekë. 
Përfitime nga depozitat e 
mbetura 2.100 euro.

Viti 2010
Të ardhura nga shtija e 
aksioneve të “Palma” Shpk. 
me vlerë 50.000 lekë.

usd. Shtimi i llogarisë në 
ProCredit me 925.682 lekë.
Pakesim i gjendjes Cash 
30.000 euro.

Viti 2011
Pakësimi i llogarisë bankare në 
CitiBank 8.676 usd. 
Shtimi i llogarisë bankare në 
Raiffeisen Bank 1.499 lekë. 
Shitimi i llogarisë bankare në 
Raiffeisen Bank me 173 euro. 
Pakësimi i llogarisë bankare 
në Amerikan Bank me 77.418 
lekë. Pakësimi i llogarisë 
bankare në Amerika Bank me 
1.039 usd. Shtimi i llogarisë në 
ProCredit me 162.571 lekë. 

Viti 2011
Hapje e depozitës së re pranë 
Credins Bank pas mbylljes së 
depozitës prej 300.000 euro 
në intesa san Paolo dhe kalimi 
i 135.000 euro në Credins 
Bank. 
Hapja e llogarisë personale 
në Intesa San Paolo me vlerë 
102.366 euro.

Viti 2011
interesa nga depozita 300.000 
euro në bankën Intesa San 
Paolo 14.310 euro. Interesa 
nga llogaria bankare në Intesa 
San Paolo në emër të  Lura 
Ahmetaj 300 $. 

Viti 2011
Nuk ka ndryshime

Viti 2010
Shtimi i gjendjes cash nga të 
ardhurat 2.800.000 lekë.

Viti 2011
Depozitë e mbetur pas 
shlyerjes se kredisë, ka kaluar 
në alpha bank me vlerë 17.460 
euro.

Viti 2010
Këmbyer dhe depozituar në 
“Raiffeisen” Bank nga 64.000 
USD në 4.805.000 lekë.

Viti 2011
Të ardhura nga interesat 
e llogarisë së vajzës 
935 USD. 
Të ardhura nga paga 
e bashkëshortes 
si drejtoreshë e 
operacioneve në Intesa 
San Paolo 3.207.935 
lekë. Të ardhura nga 
dhënia me qera e 
ambjentit 10.800 euro. 

Viti 2011
Të ardhura nga paga 
e bashkëshortes 
si drejtoreshë e 
operacioneve në Intesa 
San Paolo 3.562.615 
lekë. Të ardhura 
nga dhënia me qera 
apartamentit 9.000 euro. 
Të ardhura nga 
bashkëshortja në 
dhënien me qera të 
zyrave 12.000 euro.

Viti 2011
Të ardhura nga paga e 
bashkëshortes 600.000 
lekë

Viti 2010
Nuk ka ndryshime

Viti 2011
Të ardhurat e 
bashkëshortes si 
administratore e “Palma” 
shpk me vlerë 1.086.060 
lekë. 

Viti 2010
Të ardhurat e 
bashkëshortes si 
administratore e “Palma” 

Viti 2011
Kredi e marrë në Intesa San 
Paolo me vlerë për tu shlyer 
53.490 euro. 
Kredi e marrë në Bankën 
Intesa San Paolo më vlerë 
për tu shlyer 20.641 euro.

Viti 2011
Kredi pranë Bankës Credins 
me vlerë për tu shlyer 
9.025.670 lekë. 
Kredi në Intesa San Paolo 
me vlerë për tu shlyer 
63.954 euro. Kredi në 
Bankën Intesa San Paolo 
më vlerë për tu shlyer 
20.641 euro.

Viti 2011
Kredi në Raiffeisen Bank, 
detyrim për tu shlyer 
3.330.000 leke. Kredi 
konsumatore me vlerë për 
tu shlyer 70.000 lekë.

Viti 2010
Kredi në Raiffeisen Bank 
me vlerë 5.000.000 lekë ku 
janë shlyer vetëm 272.400 
lekë.

Viti 2011
Kredi pranë Alpha bank me 
vlerë për tu shlyer 222.000 
euro. 
Kredi pranë bankës 
Popullore me vlerë për tu 
shlyer 930.000 lekë. 
Kredi pro-Credit Bank me 
vlerë për tu shlyer 60.812 
euro. 

Viti 2011
Rivlerësimi i apartamentit 
në rr. “Ismail Qemali” 
48.775.250 lekë.

Viti 2011
Blerja e automjetit tip Benz 
me vlerë 30.000 euro. 
Likujdimi i plotë i pronës në 
sauk me vlerë 1.000.000 
lekë.

Viti 2011
Blerje autoveture 7000 euro.

Viti 2010
Nuk ka ndryshime

Viti 2011
Nuk ka ndryshime

Viti 2010
Pagesë kapari 500.000 
lekë, për blerje e nje toke 
arrë me sip. 3500 m2.

Emër  Mbiemër Partia   Të ardhurat familjare Llogari bankare/interesa Detyrime Totali i pasurisë së luajtshme/
paluajtshme
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Viti 2011
Kontratë sipërmarrje për një 
dyqan me sip 90 m2, me 
vlerë 56,000 euro.

Viti 2010
Nuk ka ndryshime

Viti 2011
Nuk ka ndryshime

Viti 2010
Blerje makine nga Kuvendi 
me vlerë 150,000 lekë.
Blerje shtëpi banimi te Rr. 

Kredi pranë Pro-Credit 
bank me vlerë për tu shlyer 
34.939 euro. 
Kredi pran Pro-Credit bank 
me vlerë për tu shlyer 
8.121.335 lekë. Kredi prane 
Pro-Credit Bank me vlerë 
2.900.000 lekë.

Viti 2010
Kredi për tu shlyer pranë 
“Raifaisen” Bank me vlerë 
3,879,781 lekë.
Kredi për tu shlyer pranë 
“Tirana Bank” në vlerë 
57,695 euro.
Kredi për tu shlyer pranë 
“ALPHA” Bank me vlerë 
232.670 euro.
Kredi për tu shlyer prane 
“BKT” me vlerë 113.300 
euro.
Kredi për tu shlyer pranë 
“Bankës Popullore” me vlerë 
2.051.495 lekë.
Kredi për tu shlyer marrë 
nga vajza mazhorene me 
vlerë 414.000 lekë.

Viti 2011
Kredi për shtëpi banimi në 
Bankën Raiffeisen me vlerë 
2,479,600 lekë.

Viti 2010
Kredi për shtëpi në bankën 
Raiffeisen me vlerë 
2,660,000 lekë për tu shlyer.
Këst pagese për blerje të 
një sipërfaqe dyqani, që i 
detyrohet shitësit me vlerë 
38.200 euro.
Kredi për blerje automjeti 
nga Tirana Leasing me vlerë 
13.600 euro për tu shlyer 
në emër të gruas Rovena 
Gjiknuri.

Viti 2011
Kredi për tu shlyer nga 
Banka Shqiptare me vlerë 
3.756.648 lekë.

Viti 2010
Kredi për tu shlyer nga 

Përfitime nga depozita 
bankare pranë “BKT” me 
vlerë 5.162 euro.
Përfitime nga depozita 
bankare pranë 
“Raiffeisen”Bank me vlerë 
270,000 lekë.
Përfitime nga depozita 
prane “Bankës Popullore” 
me vlerë 56,700 lekë.

Viti 2011
Llogari rrjedhëse në Credins 
Bank me gjëndje 800,000 
lekë.

Viti 2010
Të ardhura nga interesi i 
bonove të thearit nga Banka 
Intesa San Paolo me vlerë 
364,339 lekë.

Viti 2011
Të ardhura nga interesa 
bankare me vlerë 239,900 
lekë

Të ardhura nga paga si 
deputet me vlerë 1,797,871 
lekë.
Të ardhura nga shitja e 
bagëtive të imta, të trasha, 
vaj ulliri, qumështi dhe 
nën produktet e tij në vlerë 
900.000 lekë.

Viti 2011
Të ardhura nga anullim i 
kontratës për blerje Dyqani 
me sip 50 m2, me vlerë 
86,600 euro.
Të ardhura nga paga si 
deputet me vlerë 1,990,367 
lekë.
Të ardhura nga shitja e 
aksioneve të mëparshme 
(në deklarimin e vitit 2010) 
me vlerë 1,000,000 lekë.
Të ardhura nga pagesat 
e një huaje të dhëna ndaj 
një personi, depozituar në 
llogarinë e Damian Gjiknuri 
me vlerë 4,000 euro.

Viti 2010
Të ardhura nga shitja e 
aksioneve të shoqerisë 
Eurosig me vlerë 3.500.000 
lekë.
Të ardhura nga shitja e 
automjetit tip AUDI me vlerë 
12,000 euro.
Të ardhura nga paga si 
deputet me vlerë 1,894,000 
lekë.
Të ardhura nga honorare 
dhe aktivitete kërkimore 
dhe akademike jasht vendit 
me vlerë 5000 euro.

Viti 2011
Të ardhura nga paga si 
deputet me vlerë 2.044.783 
lekë.
Të ardhura nga qera 
shtëpie e vlerë 5400 euro.
Të ardhura nga honoraret 
me vlerë 250 000 lekë

shpk me vlerë 967,200 
lekë.

Viti 2011
Të ardhura nga paga 
e bashkëshortes si 
drejtuese departamenti 
në Top Channel me vlerë 
1,400,000 lekë.
Të ardhura të 
bashkëshortes nga puna 
artistike dhe krijuese me 
vlerë 500,000 lekë.

Viti 2010
Të ardhura nga paga 
e bashkëshortes si 
drejtuese departamenti 
në Top Channel me vlerë 
1,400,000 lekë.
Të ardhura të tjera të 
bashkëshortes nga puna 
artistike dhe krijuese me 
vlerë 700,000 lekë.

Viti 2011
Të ardhura nga paga e 
bashkëshortes të Agjensia 
Sigurimit Depozitave me 
vlerë 2.410.669 lekë.

PS

PS

Damian Gjiknuri

Arben Malaj

Emër  Mbiemër Partia   Të ardhurat familjare Llogari bankare/interesa Detyrime Totali i pasurisë së luajtshme/
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Tritan Shehu**

Anduel Xhindi*

Paulina Hoxha*

Ramiz Cobaj*

Viti 2010
Të ardhura nga paga e 
bashkëshortes të Agjensia 
Sigurimit Depozitave me 
vlerë 2,481,177 lekë.

0

Viti 2011
Nuk ka ndryshime

Viti 2011
Të ardhura nga pensioni 
i parakohshëm i 
bashkëshortit me vlerë 
137,400 lekë.

Viti 2011
Të ardhura nga paga e 
bashkëshortes me vlerë 
1,102,754 lekë.

PD

PS

PS

PD

Viti 2010
Të ardhura nga shitja e 
apartamentit me vlerë 
8,240,000 lekë.
Të ardhura nga paga i 
deputet me vlerë 1,861,748 
lekë.
Të ardhura nga qera 
shtëpie e vlerë 5400 euro.
Të ardhura nga honoraret 
me vlerë 316,300 lekë.

0

Viti 2011
Të ardhura nga likuiditete 
40.000 euro.  
Të ardhura nga  paga 
mujore në parlament 
123.000 lekë.

Viti 2011
Të ardhura nga paga si 
dekane në Fakultetin e 
Shkencave Shoqerore, 
Universiteti “Luigj Gurakuqi” 
me vlerë 1,030,000 lekë.
Të ardhura nga 
mësimdhënia me vlerë 
380,000 lekë.
Të ardhura nga anëtarësia 
në Këshillin e Fakultetit me 
vlerë 48,000 lekë.
Të ardhura nga orët shtesë 
mbi normën mësimore me 
vlerë 21,000 lekë.

Viti 2011
Të ardhura nga paga si 
deputet me vlerë 2,113,641 
lekë.

Viti 2010
Llogari bankare të Credins 
Bank� 
Llogari bankare në lek me 
vlerë 1,037,909 lekë.
Llogari bankare me vlerë 194 
USD.
Llogari bankare në emër 
të Gerta Malaj me vlerë 
3,060,000 lekë.
Llogari bankare në emër të 
Gerta Malaj me vlerë 994 
USD.
Llogari bankare në emër të 
Rajmonda Malaj me vlerë 
11,230 euro.
Bono thesari me vlerë 
2,800,000 lekë, në emër të 
Rajmonda Malaj.
Llogari bankare te BKT�
Llogari bankare në vlerë 
460,916 lekë.
Llogari bankare në emër të 
Rajmonda Malaj me vlerë 
10,080 euro.
Llogari bankare te Raiffeisen 
Bank në emër të Rajmonda 
Malaj me vlerë 499,916 lekë.
Llogari bankare te Bank of 
America, në emër të Gerta 
Malaj me vlerë 3500 USD.
Të ardhura nga interesa 
bankare me vlerë 239,900 
lekë.

0

Viti 2011
Nuk ka ndryshime

Viti 2011
Nuk ka ndryshime

Viti 2011
Interesa bankare nga depozita 
në lekë në bankën Intesa San 
Paolo me vlerë 694,645 lekë.

Banka Shqiptare me vlerë 
3,964,896 lekë.
Detyrim ndaj Marjeta Malaj 
në vlerë 20,000 USD.
Detyrim ndaj Bastri Malaj në 
vlerë  20,000 USD.

0

Viti 2011
Nuk ka ndryshime

Viti 2011
Kredi për ty shlyer me vlerë 
579,000 lekë.

Viti 2011
Kredi nga Enti Kombëtar i 
Banesave, me detyrim prej 
1,696,253 lekë.

Elbasanit me vlerë 140,400 
euro.

0

Viti 2011
Zotërimi i ¼ të shtëpisë me 
sip.140m²  në Fier me vlerë 
3.000.000 lekë. (25%) 
Zotërimi i ¼ të shtëpisë me 
sip.103 m² në Tiranë me 
vlerë 45.000 euro. (25%). 
Zotërimi i mjeit Range 
Rover Sport trashigimi nga 
Babai  25.000 euro (25%). 
Zotërimi ¼ të tokës 
bujqësore me sip. 1.1 ha 
(25%).

Viti 2011
Apartament banimi me sip. 
53 m2 në Shkodër, me 
pronësi në masën 50%.
Kontratë porosie për 
apartament me sip. 90 
m2 me vlerë 49,170 euro. 
(50%)
Autoveturë “Renault” me 
vlerë 100,000 lekë në emër 
të bashkëshortit.

Viti 2011
Nuk ka ndryshime

Emër  Mbiemër Partia   Të ardhurat familjare Llogari bankare/interesa Detyrime Totali i pasurisë së luajtshme/
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Agim Leka PS

Të ardhura nga pensionet 
e Myftar dhe Aishe Cobaj 
me vlerë 357,600 lekë.

Viti 2010
Të ardhura nga paga 
e bashkëshortes me 
vlerë 104,000 lekë për 
periudhën nëntor-dhjetor 
2010.
Të ardhura nga pensionet 
e Myftar dhe Aishe Cobaj 
me vlerë 60,800 lekë për 
periudhën nëntor-dhjetor 
2010.
Të ardhura nga paga e 
bashkëshortes me vlerë 
520,000 lekë.
Të ardhura nga pensioni i 
Myftar dhe Aisha Cobaj me 
vlerë 304,000 lekë.

Viti 2011
Të ardhura nga paga e 
vajzës me vlerë 463.200 
lekë. 
Të ardhura nga paga e 
bashkëshortes 80.400 
lekë.

Viti 2010
Të ardhura nga paga e 
vajzës me vlerë 228,000 
lekë.

Viti 2010
Të ardhura nga paga për 
periudhën nëntor-dhjetor 
2010 me vlerë 234,645 
lekë.
Të ardhura nga pagesa 
kalimtare si ish-deputet me 
vlerë 770,000 lekë.

Viti 2011
Të ardhurat si pedagoge i 
jashtëm 120.000 lekë. 

Viti 2010
Të ardhura nga shitja e 
librit universitar “Histori e 
Filozofisë” me vlerë 160,000 
lekë.
Të ardhura nga paga si 
deputet me vlerë 2,010,905 
lekë.

Shtesa në depozitën 
bankare në bankën Intesa 
San Paolo me vlerë 
1,000,000 lekë.
Depozitë bankare në 
Raiffeisen Bank me vlerë 
250,000 lekë.
Gjendja e llogarisë 
rrjedhëse në bankën 
Credins me vlerë 950,000 
lekë.

Viti 2010
Depozitë në Intesa San 
Paolo Bank me vlerë 
4,570,139 lekë.

Viti 2011
Depozitë në Alpha Bank me 
vlerë 106.186 lekë.

Viti 2010
Depozitë bankare të “AIFA 
Bank AE” në vlerë 100,000 
lekë.
Llogari bankare RF Bank 
me vlerë 140,000 lekë.

Kredi pa interes ndaj firmës 
“ERNIKU” me vlerë 56,000 
euro.

Viti 2010
Kredi nga Enti Kombëtar i 
Banesave, me detyrim prej 
1,822,353 lekë.
Kredi pa interes ndaj 
“ERNIKU” shpk. me vlerë 
56,000 euro.

Viti 2011
Nuk ka ndryshime

Viti 2010
Nuk ka ndryshime

Viti 2010
Shtëpi banimi me sip. 150 
m2 në fshatin Vorfe, Malësi 
e Madhe.
Tokë are me sipërfaqe 6 dy.
Apartament banimi me 
sip123.7 m2 në Tiranë me 
vlerë 3,859,701 lekë.
Apartament veror në 
Sarandë me sip 67 m2, me 
vlerë 23,450 euro.
Pronësi të 70 rrënjëve ullinj, 
në fshatin Vorfe.
Autoveturë me vlerë 56,000 
euro.
Autoveturë e bashkëshortes 
tip “Volksëagen Passat” me 
vlerë 554,800 lekë.
Autoveturë tip Benz me 
vlerë 14,000 euro.

Viti 2011
Blerja e autoveturës tip benz 
me vlerë 500.000 lekë. 
Blerja e automjetit tip citroen 
C4 me vlerë 11.700 euro.

Viti 2010
Nuk ka ndryshime

*Deputetët me asterix kane deklarim fillestar 
**Formulari i deklarimit të pasurisë për deputetin Tritan Shehu, nuk është mundur të pasqyrohet në këtë tabelë për shkak të problemeve me deshifrimin e të dhënave.
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13. NISMAT LIGJORE TË MIRATUARA NGA KUVENDI I SHQIPËRISË PËR PERIUDHËN SHTATOR   
      2011-SHTATOR 2012

1. Ligj nr. 10.460, datë 13.9.2011 “Për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Francës 
për shkëmbimin dhe mbrojtjen e ndërsjellë të informacionit të klasifikuar”.

Qëllimi i këtij ligji është ratifikimi “Marrëveshja ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës 
së Francës për shkëmbimin dhe mbrojtjen e ndërsjelltë të informacionit të klasifikuar”. Kjo marrëveshje miratohet në kuadër të 
anëtarësimit në  NATO, për klasifikimin e informacioneve të prodhuara nga shtetet respektive dhe shkëmbimin e tyre.

2. Ligj nr. 10461, datë 13.9.2011 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 10.173, datë 22.10.2009 “Për mbrojtjen e 
dëshmitarëve dhe të bashkëpunëtorëve të drejtësisë”.

Qëllimi i këtij ligji është shtimi i pikës 7 në nenin 9 me përmbajtje� “pika 7, kryetari dhe anëtarët e komisionit marrin shpërblim financiar 
në masën  dhe  mënyrën e përcaktuar me vendim të këshillit të Ministrave”. Ky ligj pati dhe disa riformulime të një pjese të neneve.

3. Ligj nr. 10.462, datë 13.9.2011 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 9718, datë 19.4.2007 “Për Urdhrin e Infermierit 
në Republikën e Shqipërisë”.

Qëllimi i këtij ligji është shtimi i termave; pas fjalës “fizioterapist” shtohen fjalët  “teknik/e Laboratori, teknik/e imazherie dhe logopedist/e, 
si dhe ndryshimi i nenit 2.   Ky  ligj e shtrin veprimtarinë e vet në të gjithë territorin e vendit dhe zbatohet për të gjithë infermierët/et, 
mamitë, fizioterapeftët/et, teknikët/et e laboratorit, teknikët/et e imazherisë dhe logopedistët/et, që ushtrojnë profesionin në Republikën 
e Shqipërisë.

4. Ligj nr. 10.463, datë 22.9.2011 “Për menaxhimin e integruar të mbetjeve”.

Ky ligj ka si qëllim të mbrojë mjediset e shëndetin e njeriut dhe të garantojë menaxhimin e duhur të mbetjeve nëpërmjet  parandalimit 
dhe minimizimit të mbetjeve, menaxhimin e integruar të tyre, si dhe përmirësimin e eficensës së përdorimit të tyre. Ky ligj përcakton 
dhe rregullat e përgjithshme për menaxhimin e integruar të mbetjeve, përfshirë parandalimin ose pakësimin e ndikimeve negative nga 
krijimi dhe menaxhimi i tyre, përmes pakësimit të përdorimit të burimeve dhe përmirësimit të eficensës së këtij përdorimi.

5. Ligj nr. 10.464, datë 29.09.2011 “Për miratimin e aktit normativ nr. 3, datë 7.9.2011 “Për heqjen e mjeteve motorike, të 
rimorkiove si dhe të pjesëve të tyre të këmbimit, të dala jashtë përdorimit që ndodhen pranë rrugëve kombëtare”.

Qëllimi i këtij ligji është marrja e masave të menjëhershme për përballimin e situatës emergjente, të krijuar nga gjendja e rënduar dhe 
problematike e vendgrumbullimeve të mjeteve motorike, pranë rrugëve kombëtare, të dala jashtë përdorimit, të cilat kanë ndikuar në 
ndotjen e mjedisit dhe përkeqësimin e sigurisë rrugore në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë.

6. Ligj nr. 10.465, datë 29.09.2011 “Për shërbimin veterinar në RSH”.

Ky ligj synon të përafrojë legjislacionin aktual me direktivat e parlamentit Europian për mbrojtjen dhe përmirësimin e  shëndetit të 
kafshëve të tokës dhe të ujit; të  përcaktojë procedurat për parandalimin, monitorimin, diagnostikimin, trajtimin dhe çrrënjosjen e 
sëmundjeve të kafshëve; të mbrojë shëndetin publik nga sëmundjet zoonotike të transmetueshme nga kafshët, si dhe nga lëndët 
mbetëse të dëmshme, të cilat gjenden në produktet për konsum publik; të sigurojë zbatimin e masave shëndetësore veterinare për 
produktet me origjinë shtazore, të prodhuara në fermë, lëndët e papërpunuara, kullotat, ujin dhe vendet e pirjes së ujit për kafshët.

7. Ligj nr. 10.466, datë 06.10.2011 “Për një ndryshim në ligjin nr. 8386, datë 30.07.1998 “Për mënyrën dhe procedurat e 
shitjes së pronave të personave juridikë jobankarë që kanë marrë hua nga publiku i gjerë” të ndryshuar”.
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Qëllimi i këtij ligji është ndryshimi i disa termave në dy nene: në nenin 9.1 hiqen fjalët “vetëm kur hapet ankandi” dhe në nenin 2, 
shfuqizohet çdo ligj apo akt nënligjor, që bie në kundërshtim me këtë ligj.

8. Ligj nr. 10.467, datë 06.10.2011 “Për ratifikimin e marrëveshjes ndryshuese ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës 
së Shqipërisë dhe Qeverisë së Austrisë për realizimin e një sistemi kompjuterik për regjistrin themeltar të gjendjes civile 
në Shqipëri’.

Qëllimi i këtij ratifikimi është dhënia e të drejtave shtesë autoritetit kontraktues lidhur me paketën software të quajtur “Solution ZMR”, e 
cila është një pjesë integrale e paketës software të quajtur “Regjistri Kombëtar Civil (RKC)” për qëllim të lejimit të autoritetit kontraktues 
për shitjen e RKC-së. Shërbimet e mbështetjes operacionale për Regjistrin Kombëtar Civil aktualisht kryhen nga XION IT System AG.

9. Ligj nr. 10.468, datë 06.10.2011 “Për miratimin e buxhetit faktik të shtetit për vitin 2010”.

Qëllimi i këtij ligji lidhet me prezantimin e rezultateve faktike te realizimit apo mos realizimit te prioriteteve te parashikuara ne buxhetin 
e vitit 2010.

10. Ligj nr. 10.469, datë 13.10.2011 “Për mbrojtjen nga rrezatimet jojonizuese”.

Qëllimi i këtij ligji është kontrolli i ekspozimeve të publikut dhe të punonjësve, si dhe monitorimi i rrezatimeve jonizuese, duke shfrytëzuar 
të mirat që vijnë nga përdorimi i tyre. Ky ligj përcakton dhe masat që synojnë mbrojtjen e publikut dhe të punonjësve nga efektet 
dëmtuese në shëndet, të cilat vijnë si rezultat i ekspozimit të tyre ndaj rrezatimeve jojonizuese në intervalin e frenkuencave 0-300 GHz.

11. Ligj nr. 10.470, datë 13.10.2011 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 10.171, datë 22.10.2009 “Për profesionet e 
rregulluara në RSH” të ndryshuar”.

Qëllimi i ndryshimeve në këtë ligj është ndryshimi i pikës 4 në nenin 11 në :

4. “Gjatë zhvillimit të praktikës profesionale, praktikantit i paguhen sigurimet shoqërore dhe sigurimet shëndetësore nga subjekti 
pranë të cilit ai kryen praktikën profesionale.”  Gjithashtu,  shfuqëzimi i pikës 5 në nenin 11 dhe shtimi i shkronjës “c” nën nenin 13 me 
përmbajtje, c) tarifat e provimit të shtetit.

12. Ligj nr. 10.471, date 20.10.2011 “Për ratifikimin e marrëveshjes së kredisë për eksport, ndërmjet Këshillit të Ministrave të 
Republikës së Shqipërisë që vepron në emër të Republikës së Shqipërisë I përfaqësuar nga Ministria e Financave dhe 
Unicredit Bank Austria AG për financimin e projektit “Furnizimi me ujë I Bilishtit - kontratë me çelësa në dorë”.

Qëllimi i këtij ligji është  ratifikimi� Marrëveshja e kredisë për eksport ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë, që 
vepron në emër të Republikës së Shqipërisë, e përfaqësuar nga Ministria e Financave dhe UniCredit Bank Austria AG për financimin 
e projektit “Furnizimi me ujë i Bilishtit - kontratë me çelësa në dorë”, ku qëllimi është përcaktimi i termave dhe kushteve, në bazë të 
të cilave, huadhënësi do të financojë 100 % të vlerës totale të kontratës (por deri në shumën maksimale të përcaktuar si “Shuma 
e kredisë” në aneksin 3 të kësaj Marrëveshjeje), e cila duhet të paguhet nga blerësi i projektit për eksportuesin e projektit sipas 
marrëveshjes së blerjes.

13. Ligj nr. 10.472, date 20.10.2011 “Për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë 
dhe Qeverisë së Republikës së Kosovës, për transportin ndërkombëtar rrugor të udhëtarëve dhe mallrave”.

Qëllimi i kësaj marrëveshje është për shërbimin e transportit rrugor të mallrave dhe të udhëtarëve ndërmjet dhe transit përmes territoreve 
të palëve kontraktuese. Kjo marrëveshje nuk cenon të drejtat dhe detyrimet që rrjedhin nga marrëveshjet e tjera ndërkombëtare që 
kanë firmosur palët kontraktues.
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14. Ligj nr. 10.473, datë 27.10.2011 “Për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë 
dhe Qeverisë së Republikës së Italisë, për konvertimin e borxhit për zhvillim”.

Qëllimi i kësaj marrëveshje ka lidhje  me operacionet e konvertimit të borxhit për zhvillim, të borxhit dy palësh të Asistencës Zyrtare për 
Zhvillim (ODA) që ka Republika  e Shqipërisë ndaj Republikës së Italisë . Duke filluar nga data e hyrjes në fuqi të kësaj marrëveshjeje, 
shuma e borxhit që  u nënshtrohet operacioneve të konvertimit sipas kësaj marrëveshjeje nuk i kalon 20 (njëzet) milionë euro.

15. Ligj nr. 10.474, datë 27.10.2011 “Për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë 
dhe Qeverisë së Republikës së Serbisë për lëvizjen e ndërsjelltë të shtetasve”.

Kjo marrëveshje ka si synim lehtësimin e kontakteve ndërmjet dy popujve respektive si mjet i rëndësishëm për  forcimin e lidhjeve dhe 
mbështetjen e zhvillimit në të gjitha fushat.

16. Ligj nr. 10.475, datë 27.10.2011 “Për një ndryshim në ligjin nr. 9901, datë 14.4.2008 “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare”

Qëllimi i këtij ligji lidhet me ndryshimin e pikës 1 të nenit 107, i cili është: “Shoqëria aksionare me ofertë private nuk mund të ketë një 
kapital më të vogël se 3.500.000 lekë” si dhe shtimi i pikës “e” në nenin 187 me përmbajtje:

e) “kur kapitali i shoqërisë aksionare bie nën minimumin ligjor të kërkuar nga neni 107 i  këtij ligji.”

17. Ligj nr. 10.476, datë 3.11.2011 “Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në Protokollin e konventës së vitit 1979, “Për 
ndotjen ndërkufitare të ajrit në distancë të largët për të pakësuar acidifikimin, eutrofikimin dhe ozonin në shtresën e 
poshtme të atmosferës”.

Qëllimi i këtij ligji në lidhje me protokollin është të kontrollojë dhe të reduktojë emetimet e squfurit, oksideve të azotit dhe komponimeve 
organike të paqëndrueshme që shkaktohen nga aktivitete antropogjene për të cilat ekziston mundësia e ndikimit negativ  në shëndetin 
e njeriut. Duke marrë në konsideratë përparimet në njohuritë shkencore, depozitimet atmosferike ose  përqendrimet nuk tejkalojnë: për 
palët brenda shtrirjes gjeografike  të EMEP-së dhe Kanadasë, ngarkesat kritike të  aciditetit; për palët brenda shtrirjes gjeografike të 
EMEP-së, nivelet kritike të ozonit për Kanadanë, standardin gjithëpërfshirës të territorit të Kanadasë për  ozonin  dhe  për Shtetet e 
Bashkuara të Amerikës, standardin kombëtar të cilësisë së ajrit të ambientit  për ozonin.

18. Ligj nr. 10.477, datë 3.11.2011 “Për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë 
dhe Këshillit të Ministrave të Bosnjë Hercegovinës për zgjidhjen e borxhit të Republikës së Shqipërisë për shlyerjen 
e shumave në llogarinë e shkëmbimit të mallrave ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe ish-Republikës Federale 
Socialiste të Jugosllavisë’.

Qëllimi  i kësaj marrëveshjeje është shlyerja e borxhit të Republikës së Shqipërisë ndaj Bosnjë- Hercegovinës, gjendja përfundimtare 
e shlyerjes  në lidhje me shkëmbimin e mallrave ndërmjet  Republikës së Shqipërisë dhe ish-Republikës Federale Socialiste të 
Jugosllavisë, referuar Bosnjë- Hercegovinës. Kryesisht shlyerja e  borxhit duke përfshirë interesin e rregullt të llogaritur për periudhën 
nga 31 mars 2006 deri më 30  shtator 2009, është 3,696,189.56 dollarë kleringu. Palët bihen dakord që pas konvertimit, borxhi i 
Republikës së Shqipërisë ndaj Bosnjë-Hercegovinës që nga data 30 mars 2009 është, 3,696,189.56 dollarë amerikanë.

19. Ligj nr. 10.478, datë 10.11.2011 “Për ratifikimin e dokumentit të amendimit numër një të marrëveshjes së ndihmës 
ndërmjet KM të RSH dhe qeverisë së SH.B.A. “Për qeverisje të drejtë dhe demokratike, investimin në njerëz dhe rritjen 
ekonomike”.

Qëllimi i amendimit numër një i marrëveshjes së ndihmës së USAID-it. Marrëveshja lidhet ndërmjet palëve, me qëllim që  t’i jepet 
përfituesit një shtesë prej 12,248,344 USD. Kjo shtesë e fondeve e bën totalin e fondeve që  detyrohen në datën e Marrëveshjes në 
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një shumë që nuk i tejkalon 15,001,813 USD.

20. Ligj nr. 10.479, datë 10.11.2011 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 10.233, datë 11.02.2010 “Për Autoritetin e 
Aviacionit Civil’.

Qëllimi i këtij ligji është në lidhje me shtesat dhe ndryshimet e bëra në nenin 6, për “kompetencat e këshillit drejtues” ku ndryshime janë 
bërë në pikat “d” dhe “dh” të cilat janë� d)    miraton programin financiar të Autoritetit  dhe ndryshimet e tij, për të cilin informon  ministrin, 
si dhe mbikëqyr realizimin e tij.

dh) propozon te ministri masën e tarifave që do të zbatohen nga Autoriteti, sipas pikës 2 të nenit  17 të këtij ligji, për shërbimet që kryen, 
të cilat miratohen me udhëzim të përbashkët të ministrit që  mbulon çështjet e transportit dhe të Ministrit të Financave.

21. Ligj nr. 10.480, datë 17.11.2011 “Për sigurinë e përgjithshme të produkteve joushqimore”.Ligj nr. 10.480, datë 17.11.2011 
“Për sigurinë e përgjithshme të produkteve joushqimore”.

Qëllimi i këtij ligji është  përcaktimi i të drejtave dhe detyrimeve të prodhuesve e të shpërndarësve, me qëllim që produktet e konsumatorit 
të vendosura në treg  të jenë të sigurta, si dhe kompetencat e strukturës përgjegjëse për mbikqyrjen e tregut.

22. Ligj nr. 10.481, datë 17.11.2011 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9662, datë 18.02.2006 “Për Bankat në RSH”.

Qëllimet e  ndryshimeve dhe shtesave në këtë ligj janë, në nenin 4 pika 2 ndryshohet në:  “ Veprimtari bankare” është pranimi i 
depozitave monetare ose i fondeve të tjera të  ripagueshme nga publiku dhe përdorimi i tyre për dhënie kredie e vendosje në emër dhe 
për  llogari vetjake”.  Ndërsa në nenin 7 pika 2, ndryshimi lidhej me  “Bankat dhe degët e bankave të huaja, që veprojnë në Republikën 
e Shqipërisë, përdorin  në gjuhën shqipe fjalën “bankë” në emrin e tyre tregtar.”

23. Ligj nr. 10.482, datë 17.11.2011 “Për një ndryshim në ligjin nr. 9317, datë 18.11.2004 “Kodi hekurudhor në RSH”.

Qëllimi i ndryshimit të këtij ligji ishte, ndryshimi i pikës 1 të nenit 6, ndryshim i cili është:  “Veprimtaritë në transportin hekurudhor, të 
përcaktuara në këtë  ligj, përfshihen në  kategorinë VII. 6  të ligjit “Për licencat”. Këto veprimtari licencohen sipas dispozitave në vijim 
të  ligjit nr.10 081, datë 23.2.2009,  “Për licencat, autorizimet dhe lejet në Republikën e Shqipërisë”.

24. Ligj nr. 10.483, datë 17.11.2011 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 9251, datë 8.7.2004 “Kodi detar i RSH”.

Qëllimi i shtesave dhe ndryshimeve në këtë ligj lidhet me ndryshimet në nenet 22 dhe 136. Përkatësisht në nenin 22 ndryshojnë  pika 
1 dhe 2, ndryshime të cilat janë:

a. Mjetet lundruese me flamur shqiptar, si edhe ato me flamur të një shteti të Bashkimit  Europian mund të kenë pikënisje dhe 
destinacion të brendshëm në çdo port shqiptar e të huaj, kur  plotësojnë kërkesat ligjore.

b. Mjetet lundruese me flamur të huaj, me përjashtim të atyre të përmendura në pikën 1 të  këtij neni, lundrojnë vetëm ndërmjet një 
porti shqiptar dhe atij të huaj.

c. Në nenin 136 ndryshimi i pikës 1 në:  “Kapiteni i anijes shqiptare duhet të jetë me shtetësi apo kombësi shqiptare ose shtetas i  një 
shteti të Bashkimit Europian.”

25. Ligj nr. 10.484, datë 24.11.2011 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 10.040, datë 22.12.2008 “Kodi ajror i RSH”.

Qëllimi i ndryshimeve dhe shtresave në këtë ligj lidhet me, shtimin e pikave 12,13,14 dhe 15 të nenit 5, shtesa të cilat janë: 12. “Detyrim 
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ndërkombëtar” është një marrëveshje ndërkombëtare e ratifikuar dhe në  veçanti marrëveshja shumëpalëshe.  13. “Transportues ajror 
i huaj” është transportuesi ajror i vendeve të treta jashtë ZPAE-së.  14. “Shërbim ajror” është një fluturim ose një seri fluturimesh 
për transportim të  pasagjerëve, ngarkesave dhe/ose postës për qëllime fitimi dhe/ose dhënies me qira.  Si dhe në nenin 13 pika 
1 bëhet ky ndryshim:  1) Licenca e operimit është një autorizim i dhënë nga autoriteti kompetent licencues një  sipërmarrjeje, duke 
lejuar që ajo të ofrojë shërbime ajrore të përcaktuara në licencën e operimit”.

26. Ligj nr. 10.485, datë 26.11.2011 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 9072, datë 22.5.2003 “Për sektorin e 
energjisë elektrike” të ndryshuar”.

Qëllimet e ndryshimeve dhe shtesave  në këtë ligj janë:  Në nenin 18 pika 1 shtohet shkronja “ë” me përmbajtje: ë) “për shkelje të 
përsëritura nga i licensuari”. Ndërsa në nenin 48 “Klienti i Kualifikuar” janë bërë këto ndryshime� “Klient i kualifikuar” konsiderohet 
automatikisht çdo konsumator i energjisë elektrike, i  lidhur në rrjetin e energjisë elektrike me tension 110 kV e sipër, si dhe çdo 
konsumator tjetër  i energjisë elektrike që, pavarësisht nivelit të tensionit të rrjetit të energjisë elektrike, në të cilin është  lidhur, ka 
një konsum vjetor të energjisë elektrike më të madh se 50 milionë LEKE.

27. Ligj nr. 10.486, datë 26.11.2011 “Për një ndryshim në ligjin nr. 8662, datë 18.09.2000 “Për trajtimin si titull ekzekutiv të 
faturës së konsumit të energjisë elektrike” të ndryshuar”.

Qëllimi i këtij ligji lidhet me ndryshimin e bërë në titullin e ligjit dhe në nenin 1 të tij. Pas fjalës “konsumit” shtohen fjalët: “të shitjes, 
të  blerjes dhe faturat e shërbimit të transmetimit dhe shpërndarjes”.

28. Ligj nr. 10.487, datë 5.12.2011 “Për buxhetin e vitit 2012”.

Qëllimi i këtij ligji lidhet me prezantimin e  rezultateve faktike te realizimit apo mos realizimit te prioriteteve te parashikuara ne 
buxhetin e vitit 2012.

29. Ligj nr. 10.488, datë 5.12.2011 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 8378, datë 22.7.1998 “Kodi Rrugor i RSH” 
të ndryshuar”.

Qëllimi i këtij ligji lidhet me disa ndryshime dhe shtesa në këtë ligj të cilat janë, në nenin 115 pika 11 ndryshimi i ndodhur është: 
“Cilido që, duke zotëruar materialisht një mjet, ia beson ose ia jep ta drejtojë një  personi të papajisur me lejedrejtimi, ndëshkohet 
me masë administrative me gjobë nga njëzet e pesë  mijë deri në njëqind mijë lekë dhe me pezullimin e lejedrejtimit për një vit”. Kjo 
masë nuk zbatohet  për zotëruesin material të mjetit kur ai ka bërë njoftim apo denoncim të administruar në organet e  policisë  për 
humbje, marrje (vjedhje) apo grabitje të mjetit. Shtesa e bërë,  shtimi i nenit 117/1,  Kufizime për drejtuesit e motomjeteve�

1. Zotëruesit e lejedrejtimeve vendase të grupit “A” për tre vitet e para pas marrjes së  lejedrejtimit nuk u lejohet drejtimi i motomjeteve 
me fuqi prej 25kw specifike referuar ngarkesës, ose 0,16 kw/kg.

2. Në Rregulloren e Zbatimit të Kodit Rrugor përcaktohen modalitetet e shënimit në lejen e  qarkullimit të kufizimeve të parashikuara 
në pikën 1 të këtij neni. Në mënyrë të njëjtë vendosen  normat për mjetet në qarkullim nga data e hyrjes në fuqi e këtij Kodi.

3. Kufizimet për drejtimin e mjetit janë automatike dhe fillojnë nga data e kalimit të  provimeve teorike dhe provave respektive për 
marrjen e lejedrejtimit, sipas nenit 119 të këtij Kodi.

30. Ligj nr. 10.489, datë 15.12.2011 “Për tregtimin dhe mbikëqyrjen e tregut të produkteve joushqimore”.

Qëllimi i këtij ligji lidhet me përcaktimin e të drejtave dhe detyrimeve ekonomike, sipas rolit dhe përgjegjësisë së tyre në  zinxhirin e 
furnizimit për vendosjen në treg të produkteve, në mënyrë që të garantojnë dhe të  sigurojnë përpuethshmërinë e tyre me kërkesat 
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ligjore në lidhje me to. Ky ligj është përafruar me parlamentin Europian.

31. Ligj nr. 10.490, datë 15.12.2011 “Për përcaktimin e formës dhe të strukturës së formulës së privatizimit të shoqërisë 
‘Albpetrol” sh.a. Patos”.

Qëllimi i këtij ligji lidhet me përcaktimin e formulës së privatizimit të aksioneve të kapitalit të shoqërisë “ALBPETROL”,  sh.a., Patos, 
të cilat do të jenë: “100 për qind e aksioneve të kapitalit u ofrohen për transferim investitorëve strategjikë, të  cilët janë shoqëri të 
specializuara në fushën e naftës dhe të gazit, nëpërmjet shitjes së aksioneve me  procedurë të hapur, sipas ligjit nr.9643, datë 
20.11.2006 “Për prokurimin publik”, të ndryshuar.  Pagesa e kësaj pakete të aksioneve të bëhet me para.

32. Ligj nr. 10.491, datë 15.12.2011 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 7829, datë 1.6.1994 “Për noterinë” të 
ndryshuar”.

Qëllimi i këtij ligji lidhet me disa ndryshime  dhe shtesa në këtë ligj;  në nenin 13 behët shtesa pas paragrafit të tretë.

Pas paragrafit të tretë shtohet një paragraf me këtë përmbajtje� “Të regjistrojë, të ruajë, të shfrytëzojë, të përdorë dhe të transmetojë 
të dhënat personale të  palëve në përputhje me kërkesat dhe kriteret e  përcaktuara në legjislacionin për mbrojtjen e të  dhënave 
personale”.

Pas paragrafit të fundit shtohet një paragraf me këtë përmbajtje� “Të paraqesë për regjistrim, me pëlqimin e palëve, aktin noterial 
për tjetërsimin e pasurisë  së paluajtshme pranë zyrës së regjistrimit të pasurive të paluajtshme që administron regjistrin  elektronik 
ku ndodhet pasuria e paluajtshme, brenda afatit të përcaktuar me ligj.

33. Ligj nr. 10.492, datë 15.12.2011 “Për një shtesë në ligjin nr. 9981, datë 8.9.2008 “Për miratimin e niveleve të tarifës 
doganore” të ndryshuar”.

Qëllimi i këtij ligji ka të bëj me bashkëlidhjen e ligjit, në pjesën e dytë, seksioni II  “Produktet vegjetale”, kapitulli 7  “Zarzavatet e 
ngrënshme, rrënjët dhe tuberat përkatës”, Kodi  tarifor 0703 10 11 100 “Për mbjellje”* ka tarifë doganore 2 për qind.

34. Ligj nr. 10.493, datë 15.12.2011 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 9741, datë 21.05.2007 “Për arsimin e lartë 
në RSH” të ndryshuar”.

Qëllimi i këtij ligji lidhet me ndryshimet  dhe shtesat, në nenin 12 pika 6 ndryshon përkufizimi. Pas fjalëve “së paku”, gradën 
shkencore “Doktor” dhe “përvojë pune” shtohen fjalët “klinikë  dhe akademike”. Pas paragrafit të parë të pikës 6/2 shtohet një 
paragraf me përmbajtje�  “Kur në një lëndë/disiplinë ka më shumë se një shërbim, Bordi i Qendrës Spitalore  Universitare përzgjedh 
një nga përgjegjësit e shërbimit me përvojën më të gjatë kliniko-akademike për titullar të njësisë bazë të fakultetit dhe ia paraqet 
për emërim rektorit të institucionit të arsimit të  lartë”. Ai është përgjegjës për drejtimin dhe koordinimin e veprimtarisë mësimore-
kërkimore në  fushën përkatëse. Mandati i tij është i njëjtë me atë të përgjegjësit të shërbimit.

35. Ligj nr. 10.494, datë 22.12.2011 “Për mbikëqyrjen elektronike në fushën penale”.

Qëllimi i këtij ligji lidhet me rritjen e sigurisë publike dhe garantimin e ekzekutimit efektiv të vendimeve gjyqësore. Ky ligj lidhet dhe 
me përcaktimin e rregullave për realizimin e mbikëqyrjes elektronike, në funksion të kontrollit të zbatimit të urdhërimeve që përmban 
një vendim gjyqësor, që cakton një nga alternativat e dënimit me burgim, dënim plotësues, një nga llojet e masave shtrënguese, 
apo një urdhër mbrojtjeje ose urdhër të menjëhershëm mbrojtjeje.

36. Ligj nr. 10.495, datë 22.12.2011 “Për një ndryshim në ligjin nr. 7918, datë 13.4.1995 “Për miratimin me ndryshime të 
dekretit nr. 1030, datë 23.02.1995 “Për emetimin dhe shpërndarjen e bonove të privatizimit (lekë të privatizimit) dhe të 
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dekretit nr. 1049, datë 27.3.1995 “Për disa plotësime në dekretin nr. 1030, datë 23.2.1995” të ndryshuar”.

Qëllimi i këtij ligj lidhet  me ndryshimin e fjalisë së fundit te nenit 3  në: “Afati i përdorimit të bonove dhe lekëve të privatizimit është deri 
më 31.12.2013”.

37. Ligj nr. 10.496, datë 22.12.2011 “Për  miratimin e Aktit Normativ nr. 4, datë 14.12.2011 “Për një ndryshim në ligjin nr. 
10.355, datë 2.12.2010 “Për buxhetin e vitit 2011” të ndryshuar”.

Qëllimi i këtij ligji lidhet me shtimin e paragrafit të tretë në nenin 7� “Në funksionin e ndërtimit të porteve turistike e pontineleve 
të përkohshme, si dhe të ndërtimit të objekteve të tjera, në funksion të veprimtarisë së portit, subjekteve të tjera, në funksion të 
veprimtarisë së portit, subjektet private pajisen me leje administrative për përdorimin e pronës së paluajtshme publike nëpërmjet 
qendrës ndërkombëtare të lincesimit.”

38. Ligj nr. 1/2012 “Për ratifikimin e konventës rajonale për rregullat preferenciale Pan-Euro-Mediteriane të origjinës”.

Qëllimi kryesor është lëvizja drejt zbatimit të rregullave identike të origjinës për qëllimin e akumulimit të origjinës së mallrave të 
tregtuara ndërmjet të gjitha palëve kontraktuese.

39. Ligj nr. 2/2012 “Për disa ndryshime në ligjin nr. 8951, datë 10.10.2002 “Për numrin e identitetit të shtetasve”.

Qëllimi i  këtij ligji lidhet me ndryshimin e termave: “Për numrin personal të shtetasve”. Kudo në ligj fjalët “numri i identitetit” 
zëvendësohen me fjalët “numri personal”, fjalët “për dokumentin e identitetit të shtetasve” zëvendësohen me fjalët “për letërnjoftimin”.

40. Ligj nr. 3/2012 “Për miratimin e Aktit Normativ nr. 5, datë 28.12.2011, “Për një ndryshim në ligjin nr. 10.418, datë 
21.4.2011, “Për legalizimin e kapitalit dhe faljen e një pjese të borxhit tatimor dhe doganor”

Qëllimi lidhet me shtyrjen e afatit për  legalizimin e kapitalit dhe faljen e një pjese të borxhit tatimor dhe doganor.

41. Ligj nr. 4/2012 “Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në ndryshimet e Konventës për krijimin e Këshillit të 
Bashkëpunimit Doganor, bërë në Bruksel më 15 dhjetor 1950”.

Qëllimi i këtij ligji lidhet me ndryshimet e Konventës për krijimin e Këshillit të Bashkëpunimit Doganor.

a) Qeveria e çdo shteti që nuk është nënshkrues i kësaj konvente, mund të bëhet pjesë e kësaj konvente që nga data 1 prill 1951; 
b) Këshilli i Bashkëpunimit Doganor (KBD) është emri zyrtar i Organizatës Botërore të Doganave; c) Instrumentet e pranimit do 
të depozitohen pranë Ministrisë Belge të Punëve të Jashtme, që do të njoftojë të gjitha palët nënshkruese dhe qeveritë që janë 
anëtare, si dhe Sekretarin e Përgjithshëm për çdo depozitim të tillë; c) Kjo konventë do të hyjë në fuqi për çdo qeveri që kërkon 
të bëhet anëtare, me depozitimin e instrumentit të saj të pranimit, por jo përpara se të hyjë në fuqi në përputhje me paragrafin 
“a” të nenit XVII; d) Çdo Bashkim Ekonomik apo Doganor, në përputhje me paragrafët a, b dhe c më sipër, mund të bëhet Palë 
Kontraktuese e kësaj konvente. Çdo kërkesë nga Bashkimi Ekonomik apo doganor që të bëhet palë kontraktuese, i duhet paraqitur 
fillimisht Këshillit për miratim. Për qëllimet e kësaj konvente “Bashkim Ekonomik apo Doganor” nënkupton një Bashkim të përbërë 
nga shtete, që ka kompetencë për të bërë rregulloren e vet që janë detyruese për ato shtete në lidhje me çështje që rregullohen 
nga kjo konventë dhe ka kompetencë të marrë vendime në përputhje me procedurat e veta të brendshme, për t’u bërë palë e kësaj 
konvente. U kërkon palëve kontraktuese të konventës që përcakton ngritjen e një Këshilli të Bashkëpunimit Doganor, që pranojnë 
këtë rekomandim, të njoftojnë me shkrim për miratimin e tyre Ministrinë Belge të Punëve të Jashtme.

42. Ligj nr. 5/2012 “Për ratifikimin e Protokollit të Privilegjeve dhe imuniteteve të Qendrës për Zbatimin e Ligjit në Europën 
Juglindore”.
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Nëpërmjet ligjit parashikohet që shtetet anëtare të lidhin një protokoll mbi privilegjet dhe imunitetet e Qendrës për Zbatimin e Ligjit 
në Europën Juglindore(SELEC).Përfshihen:Dispozitat e përgjithshme, privilegjet dhe imunitetet SELEC, privilegjet dhe imunitetet e 
personave të angazhuar me punë  në SELEC.

43. Ligj nr. 6/2012 “Për disa ndryshime në ligjin nr. 10.129, datë 11.5.2009 “Për gjendjen civile”.

Qëllimi i ligjit lidhet me ndryshimin e termit; fjalët “numri i identitetit” zëvendësohen me fjalët “numri personal”.

44. Ligj nr. 7/2012 “Për ratifikimin e Vendimeve të Këshillit Administrativ dhe të Bordit Drejtues të Bankës për Zhvillim të 
Këshillit të Europës (CEB), Rezoluta nr. 1532, “Propozimi i Këshillit Administrativ mbi rritjen e kapitalit të Bankës”, 
(shtojca A), Rezoluta nr. 386, “Vendim mbi rritjen e kapitalit të Bankës”, (shtojca B), si dhe dokumenti “Letra e 
Guvernatorit të Bankës, datë 8.4.2011, mbi fazat e rritjes së kapitalit”.

Qëllimi përfshihet ne  2 faza. Faza e parë përbëhet nga aprovimi i pranimit të rritjes së gjashtë në kapitalin e CEB-it, së bashku me 
kushtet për zbatimin e tij, siç përcaktohet nga Rezoluta 386 (2011) mbi rekomandimin nga Këshilli Administrativ (Rezoluta 1532 
(2011)). Nëse të gjitha shtetet anëtare konfirmojnë pjesëmarrjen e tyre në këtë rritje kapitali, kapitali i nënshkruar do të rritet nga 3.3 
në 5.5 miliardë euro. Rritja do të shoqërohet nga përfshirja e rezervave që vlejnë 246 milionë euro në kapitalin e paguar, pa pagesë 
reale nga shtetet anëtare. Në fazën e dytë, duhet të merret përsipër, që përbëhet nga çdo shtet anëtar, konfirmimi i  angazhimit e 
tij ndaj nënshkrimit, pa të cilin Rezoluta 386 (2011) do të mbetej pa fuqi në deklaratat financiare të Bankës.

45. Ligj nr. 8/2012 “Për ratifikimin e marrëveshjes së huasë ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bankës Europiane për 
Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH), për financimin e projektit të BYPASS-ve të rrugës së Fierit dhe Vlorës”.

Qëllimi: Financimi për ndërtimin e një bypass-i 22 km në qytetin e Fierit (komponenti 1);    b) ndërtimin e një bypass-i 29 km në 
qytetin e Vlorës (komponenti 2 ). Një hua nga Banka Europiane e Investimeve (BEI) në shumën prej 35,000,000 eurosh (tridhjetë e 
pesë milionë euro) për të ndihmuar në financimin e pjesës B të komponentit 1 dhe një hua tjetër në shumën prej 18,000,000 euro 
(tetëmbëdhjetë milionë euro) për të ndihmuar për financimin e pjesës B të komponentit 2.

46. Ligj nr. 9/2012 “Për ratifikimin e marrëveshjes së huasë, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë 
dhe Fondit për Zhvillim Abu Dhabi, për financimin e projektit të rrugës Tiranë - Elbasan”.

Qëllimi: Financimi i projektit të rrugës Tiranë-Elbasan, duke marrë në konsideratë se Fondi synon të asistojë vendet arabe, afrikane, 
aziatike dhe vënde të tjera me ekonomi në zhvillim, duke u dhënë atyre huat e nevojshme për realizimin e projekteve të tyre të 
zhvillimit. Fondi bie dakord t’i japë hua një shumë të barasvlershme me njëqind e tetëdhjetë e tre milionë e gjashtëqind e pesëdhjetë 
mijë (183,650,000) dirhamë të Emirateve, me  interes në normën e katër e gjysmë për qind (4.5%) në vit, në bazë të shumës së 
principalit të huas së tërhequr dhe të papaguar. Interesi rritet nga datat përkatëse në të cilat do të tërhiqen shumat.

47. Ligj nr. 10/2012 “Për disa ndryshime e shtesa në ligjin nr. 9136, datë 11.9.2003, “Për mbledhjen e kontributeve të 
detyrueshme të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar”.

Personat juridikë dhe fizikë ushtrojnë veprimtari ekonomiko-tregtare vetëm pas regjistrimit të tyre, në përputhje me ligjin nr. 9723, 
datë 3.5.2007 “Për Qendrën Kombëtare të Regjistrimit”. Dy ditë pune pas regjistrimit në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit, personi 
juridik dhe fizik duhet të deklarojë në organin tatimor listën e të punësuarve, me pagën përkatëse, përfshirë dhe listën e punonjësve 
të papaguar të familjes së personit fizik mbi 16 vjeç, me të cilët ai punon e bashkëjeton ligjërisht. Organizatat jofitimprurëse, entet 
shtetërore, personat “i vetëpunësuar në veprimtari tregtare apo shërbimi ambulant”, si dhe “kryefamiljari, që punëson persona si 
punëtorë shtëpie” regjistrohen në administratën tatimore, sipas përcaktimeve të ligjit nr. 9920, datë 19.5.2008 “Për procedurat 
tatimore në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar.
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48. Ligj nr. 11/2012 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 8402, datë 10.9.1998, “Për kontrollin dhe disiplinimin e 
punimeve të ndërtimit”, të ndryshuar”.

Çështja kryesore e këtyre shtesave dhe ndryshimeve lidhet me nenin 12. Pas paragrafit të fundit shtohen paragrafët� i shtatë, i 
tetë, i nëntë dhe i dhjetë me këtë përmbajtje: “Për objektet e ndërtuara mbi bazën e lejeve të ndërtimit të miratuara para 
fillimit me efekte të plota të ligjit nr. 10 119 datë  23.4.2009 “Për planifikimin e territorit”, të ndryshuar, në rastet kur subjektet 
ndërtuese/investitori nuk kanë emëruar kolaudatorin, pa shkak të vlefshëm ligjor, brenda 3 vjetëve nga përfundimi i afatit 
të lejes së ndërtimit, ose këto subjekte�a) figurojnë të çregjistruara;b) kanë falimentuar;c) janë likuiduar;ç) janë joaktive; 
atëherë njësia e qeverisjes vendore cakton një kolaudator të licencuar për përgatitjen e procesverbalit të kolaudimit. Procesverbali 
nënshkruhet nga një përfaqësues i njësisë së qeverisjes vendore, nga mbikëqyrësi i punimeve dhe kolaudator”.

49. Ligj nr. 12/2012, “Për ratifikimin e marrëveshjes, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë 
së Republikës së Sllovenisë, për shlyerjen e borxhit të Republikës së Shqipërisë ndaj Republikës së Sllovenisë”.

Ligji ka si qëllim shlyerjen e borxhit të Republikës së Shqipërisë në lidhje me shlyerjen e shumave në llogaritë sipas shkëmbimit të 
mallrave ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe ish-Republikës Socialiste Federative të Jugosllavisë, të nënshkruar më 14 dhjetor 
2010 në Tiranë, Shqipëri.

50. Ligj nr. 13/2012 “Për ratifikimin e marrëveshjes, ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Organizatës për ndalimin e 
armëve kimike, për të drejtat dhe imunitete e ONAK-UT”.

Ratifikimi i kësaj marrëveshjeje ka si qellim ndalimin e prodhimit dhe përdorimit te armeve kimike, duke lejuar dhe i dhënë të drejta 
Organizatës për Ndalimin e Armëve Kimike te ushtrojë kontrolle për zbatimin e detyrimeve te cilat rrjedhin nga kjo marrëveshje.

51. Ligj nr. 14/2012 “Për një ndryshim në ligjin nr. 9693, datë 19.3.2007, “Për fondin kullosor”, të ndryshuar”.

Qëllimi i ligjit lidhet me disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9693, datë 19.3.2007 “Për fondin kullosor”. Pjesë të fondit kullosor 
kombëtar kthehen në kategorinë e resursit të tokës bujqësore me kërkesën e pronarit apo organit të qeverisjes vendore i cili e ka 
në pronësi këtë fond. Ndryshimi i formës së përdorimit të fondit kullosor në kategorinë e resursit të tokës bujqësore, pavarësisht nga 
madhësia e sipërfaqes, bëhet vetëm për mbjelljen e këtyre sipërfaqeve me kultura të drurëve, të cilët janë pjesë e programeve dhe 
politikave parësore shtetërore afatgjata.

52. Ligj nr. 15/2012 “Për një ndryshim në ligjin nr. 9385, datë 4.5.2005, “Për pyjet dhe shërbimin pyjor”, të ndryshuar”.

Ky ligj ka për qëllim përcaktimin e procedurave për kalimin e fondit pyjor, në kategorinë e resursit tokë-bujqësore dhe anasjelltas. Për 
sipërfaqet deri në 1 ha, bëhet me miratim të përbashkët të ministrave përkatës që administrojnë këto resurse. Për sipërfaqet mbi 1 ha 
miratimi bëhet nga Këshilli i Ministrave dhe për ato me 100 ha, bëhet me një ligj të veçantë.

53. Ligj nr. 16/2012 “Për disa ndryshime në ligjin nr. 8752, datë 26.3.2001, “Për krijimin dhe funksionimin e strukturave për 
administrimin dhe mbrojtjen e tokës”, të ndryshuar”.

Qëllimi i ligjit lidhet me disa ndryshime dhe shtesa që mundësojnë krijimin dhe funksionimin e strukturave për administrimin dhe 
mbrojtjen e tokës”. Ndryshimet i  përkasin  kategorisë së resurseve pyll, tokë me bimësi pyjore, kullotë dhe livadh, të cilat  kalojnë në 
kategorinë e resursit tokë bujqësore. Nëpërmjet ligjit vërehen dhe ndryshime administrative, në përcaktimin e ndryshimit të kategorisë 
nga komisioni që krijohet pranë komunës ose bashkisë, i cili kryesohet nga kryetari i komunës ose bashkisë.

54. Ligj nr. 17/2012 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 7850, datë 29.7.1994, “Kodi Civil i Republikës së Shqipërisë”, 
i ndryshuar”.
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Ndryshimet në këtë projektligj konsistojnë në mënyrën dhe kriteret e caktimit të përgjegjësisë civile dhe të masës së dëmit 
jopasuror. Shpërblimi i dëmit jopasuror për cenimin e nderit, personalitetit ose reputacionit të personit, synon rivendosjen e të 
drejtës së shkelur, në mënyrë proporcionale me dëmin e pësuar dhe caktohet në bazë të rrethanave të çështjes. Për përcaktimin 
e përgjegjësisë civile dhe masës së demit jopasuror, gjykata ka  parasysh edhe: a) mënyrën, formën dhe kohën e përhapjes, së 
thënieve apo kryerjes së veprimeve;

b) shkallën e respektimit të rregullave të etikës profesionale nga autori i thënieve; c) format dhe shkallën e fajësisë; ç) faktin nëse 
thëniet kanë citur apo referuar në mënyrë të saktë thëniet e një personi të tretë; d) faktin nëse thëniet janë të rreme, veçanërisht 
në rastin e cenimit të reputacionit; dh) faktin nëse thëniet kanë të bëjnë me çështje të jetës private të personit të dëmtuar dhe 
raportin e tyre me një interes publik; e) faktin nëse thëniet përbëjnë opinione ose thënie që përmbajnë vetëm pasaktësi faktike 
të parëndësishme; ë) faktin nëse thëniet kanë lidhje me çështje me interes publik, ose me persona në funksione shtetërore a 
kandidatë për zgjedhje; f) kryerjen e veprimeve për të parandaluar apo ulur masën e dëmit të tilla si bërja e përgënjeshtrimit për 
thënien e rreme, si dhe çdo masë tjetër të marrë nga autori i thënieve për vënien në vend të nderit, personalitetit ose reputacionit të 
personit të dëmtuar; g) faktin nëse autori i thënieve të rreme ka nxjerrë përfitime nga përhapja e tyre, si dhe masën e këtij përfitimi; 
gj) faktin nëse dëmshpërblimi mund të rëndojë ndjeshëm gjendjen financiare të shkaktuesit të dëmit.

55. Ligj nr. 18/2012 “Për ratifikimin e marrëveshjes, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe 
Qeverisë së Republikës së Maqedonisë, për ndryshimin e marrëveshjes, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës 
së Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës së Maqedonisë, për lëvizjen e ndërsjelltë të shtetasve”.

Qëllimi i këtij ratifikimi është lehtësimi i mëtejshëm  i regjimit për lëvizjen e ndërsjellë të shtetasve ndërmjet Këshillit të Ministrave 
të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës së Maqedonisë, e cila ka hyrë në fuqi nga 27 gushti 2008. Në nenin 1, 
paragrafi 1, fjala “ose” që ndjek fjalën “shërbimi”, do të zëvendësohet me fjalën “dhe”.  Fjalët “karta identiteti biometrike të vlefshme” 
do të shtohen pas fjalëve “pasaporta kombëtare”.Në të njëjtin nen, paragrafi 2, fjalët “ose karta identiteti biometrike të vlefshme” do 
të shtohen pas fjalëve “dokumente udhëtimi”.

56. Ligj nr. 19/2012 “Për ratifikimin e ndryshimit të marrëveshjes, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së 
Shqipërisë dhe Qeverisë së Malit të Zi, për lëvizjen e ndërsjelltë të shtetasve”.

Ndryshimet në këtë marrëveshje vijnë si rezultat i dëshirës për të lehtësuar lëvizjen e ndërsjellë të shtetasve të republikës së Shqipërisë 
dhe shtetasve të Malit të Zi, me këto dokumente të vlefshme�a) pasaporta;b) pasaporta diplomatike;c) pasaporta e shërbimit; 
d) dokument i vlefshëm udhëtimi për kthim në Republikën e Shqipërisë;e) dokumente udhëtimi të lëshuara në përputhje me të 
drejtën ndërkombëtare të zbatueshme nga palët kontraktuese;f) karta e identitetit biometrike (për qëndrim deri në 30 ditë brenda 
180 ditëve).

57. Ligj nr. 20/2012 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 8438, datë 28.12.1998, “Për tatimin mbi të ardhurat”, të 
ndryshuar”.

Ndryshimet dhe shtesa  në ligj lidhen me tatimpaguesit individë, rezidentë në Republikën e Shqipërisë, që realizojnë të ardhura 
të tatueshme në territorin e Republikës së Shqipërisë e jashtë saj, si dhe që dorëzojnë deklaratën vjetore të të ardhurave pranë 
administratës tatimore qendrore. Deklarues të të ardhurave individuale vjetore janë edhe tatimpaguesit jorezidentë, të cilët krijojnë 
të ardhura të tatueshme me burim në Republikën e Shqipërisë.

58. Ligj nr. 21/2012 “Për një ndryshim në ligjin  nr. 9180, datë 5.2.2004, “Për statistikat zyrtare”.

Ndryshimi i ligjit lidhet me nenin 9, të pikës 1, ku pas fjalëve  “person juridik publik” shtohen fjalët “në varësi të Kryeministrit”.

59. Ligj nr. 22/2012 “Për një ndryshim në ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006, “Për prokurimin publik”, të ndryshuar”.
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Ndryshimi i ligjit lidhet me pikën 3 të nenit 19/1, ku fjalët “në varësi të Këshillit të Ministrave” zëvendësohen me fjalët “në varësi të 
Kryeministrit”.

60. Ligj nr. 23/2012 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 7895, datë 27.1.1995 “Kodi Penal i Republikës së Shqipërisë”, 
të ndryshuar”.

Nëpërmjet këtij ligji vërejmë disa shtesa dhe  ndryshime . Në nenin 6 paragrafi i dytë shtohet fjalia me këtë përmbajtje� “Kushti për 
dënueshmërinë e njëkohshme në territorin e shtetit tjetër nuk zbatohet në rastet e krimeve të korrupsionit në sektorin publik ose privat, 
si dhe të ushtrimit të ndikimit të paligjshëm” Personat e mbrojtur ndërkombëtarisht: Person i mbrojtur ndërkombëtarisht, përveçse kur 
marrëveshjet ndërkombëtare, të ratifikuara nga shteti shqiptar, parashikojnë ndryshe, është� a) kryetari i një shteti, përfshirë edhe 
anëtari i organit kolegjial që kryen funksionet e kryetarit të shtetit, sipas kushtetutës së atij shteti, kryetari i qeverisë ose ministri i 
punëve të jashtme, kur këta ndodhen në një shtet tjetër, si dhe anëtarët e familjes që i shoqërojnë; b) çdo përfaqësues a zyrtar i një 
shteti ose çdo zyrtar apo agjent i një organizate ndërkombëtare me karakter ndërqeveritar, i cili, në kohën dhe vendin e kryerjes së 
veprës penale kundër tij, zyrës, banesës private ose mjeteve të tij të transportit, gëzon, në përputhje me të drejtën ndërkombëtare, 
mbrojtje të posaçme nga çdo sulm mbi personin, lirinë dhe dinjitetin e tij, si dhe anëtarët e familjes së tij.

61. Ligj 24/2012 “Për disa ndryshime në ligjin nr. 10.270, datë 22.4.2010, “Për të drejtën e privatizimit të truallit shtetëror në 
përdorim dhe për taksën mbi të drejtën e përdorimit të tij”.

Në këtë ligj, bëhen ndryshimet e mëposhtme:

Në nenin 2 pika 1, shkronja “c” ndryshohet si më poshtë:

c) Trojet e paprivatizuara, mbi të cilat janë ndërtuar ndërtesa, në bazë të lejeve të ndërtimit të lëshuara nga organet e qeverisjes 
vendore, pas datës 10.8.1991 e në vazhdim, sipas genplaneve në kohën e lëshimit të lejes së ndërtimit, si dhe trojet e objekteve apo 
ndërtesave, ish-pronë e ish-kooperativave bujqësore, shitja e të cilave është realizuar nga ish-kooperativat bujqësore apo organet e 
qeverisjes vendore.

Fjalët “brenda 12 muajve nga hyrja në fuqi e këtij ligji” zëvendësohen me fjalët “brenda datës 31.12.2012”.

62. Ligj 25/2012 “Për një ndryshim në ligjin nr. 8457,  datë 11.2.1999, “Për informacionin e  klasifikuar “Sekret shtetëror”, të 
ndryshuar”.

Në fund të paragrafit të parë, neni 1,  fjalët “pranë Këshillit të Ministrave” zëvendësohen me fjalët “si institucion në varësi të Kryeministrit”.

63. Ligj 26/2012 “Për disa ndryshime në ligjin nr. 8098, datë 28.3.1996, “Për statusin e të verbrit””.

Nëpërmjet ndryshimeve të këtij ligji të verbrit dhe shoqëruesit e tyre përfitojnë kompensim për shërbimin e transportit. Gjithashtu të 
gjithë personat e verbër, sipas nenit 1 të këtij ligji, përfitojnë kompensim të faturës së energjisë elektrike dhe të faturës telefonike fikse. 
Masa, kriteret dhe procedurat e përfitimit të këtij kompensimi financiar përcaktohen me vendim të Këshillit të Ministrave.

64. Ligj 27/2012 “Për disa ndryshime në ligjin nr. 8626, datë 22.6.2000, “Për statusin invalidit paraplegjik dhe tetraplegjike”, 
të ndryshuar”.

Nëpërmjet ndryshimeve të këtij ligji të sëmurët paraplegjikë dhe tetraplegjikë dhe shoqëruesit e tyre përfitojnë kompensim për 
shërbimin e transporti, gjithashtu përfitojnë kompensim të faturës së energjisë elektrike dhe të faturës së telefonisë fikse. Masa, kriteret 
dhe procedura e përfitimit të këtij kompensimi financiar përcaktohen me vendim të Këshillit të Ministrave
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65. Ligj 28/2012 “Për një shtesë në ligjin nr. 9710, datë 10.4.2007, “Për Portet Turistike në Republikën e Shqipërisë”.

Nëpërmjët këtij ligji, në nenin 7, pas paragrafit të dytë shtohet paragrafi i tretë me këtë përmbajtje�“Në funksion të ndërtimit të porteve 
turistike e pontileve të përkohshme, si dhe të ndërtimit të objekteve të tjera, në funksion të veprimtarisë së portit, subjektet private 
pajisen me leje administrative për përdorimin e pronës së paluajtshme publike nga/ose nëpërmjet Qendrës Kombëtare të Licencimit.”.

66. Ligj nr. 29/2012 “Për ratifikimin e marrëveshjes, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë 
së Malit të Zi, për zgjidhjen e borxhit të Republikës së Shqipërisë ndaj Malit të Zi”.

Qëllimi i kësaj marrëveshjes është për, zhvillimin e bashkëpunimeve afatgjata dhe të qëndrueshme tregtare , ekonomike dhe financiare 
bazuar në parimet e përfitimit të përbashkët si edhe finalizimi i shlyerjes së borxhit të Republikës së Shqipërisë ndaj Malit të zi. 
Në pajtim me memoradiumin ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë në lidhje me shlyerjen e shumave sipas 
shkëmbit të mallrave ndërmjet Republikës së Shqipërisë në ish - vendet e Republikës Socialiste Federale të Jugosllavisë.

67. Ligj nr. 30/2012 “Për ratifikimin e marrëveshjes së bashkëpunimit, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së 
Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës së Kosovës, në fushën e përfaqësimit konsullor”.

Qëllimi i marrëveshjes së bashkëpunimit midis Republikës së Shqipërisë dhe asaj të Kosovës, për vendosjen e raporteve institucionale 
dhe të bashkëpunimit si dy shtete të pavarura në fushën e përfaqësimit konsullor për të zhvilluar marrëdhëniet shumëmiqësore 
ndërmjet dy vendeve në përputhje me parimet e Kartës së Kombeve të Bashkuara, si edhe në përputhje me parimet universale të së 
drejtës ndërkombëtare; palët ranë dakord të angazhohen në përfaqësimin konsullor të ndërsjellë në ato shtete ku njëra prej tyre nuk 
ka përfaqësi konsullore.

68. Ligj nr. 31/2012 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 7746, datë 28.7.1993, “Për hidrokarburet (kërkim dhe 
prodhim)”.

Qëllimi i  këtij projektligji është të qartësoje arsyet e zgjedhjeve të bëra në lidhje me kufizimin e  disa të drejtave të shoqërisë “Albpetrol” 
sh.a. si dhe me ruajtjen apo dhënien e të drejtave të tjera, që do t`i mundësojnë kësaj shoqërie vazhdimin e operacioneve hidrokarbure 
të kërkimit dhe prodhimit të naftës e të gazit në Republikën e Shqipërisë. Ndryshimet konkrete në këtë projektligj janë, ndryshimi i disa 
termave për qartësimin e plotë të projektligjit.

69. Ligj nr. 32/2012 “Për një ndryshim në ligjin nr.7811,datë 12.4.1994, “Për miratimin me ndryshime të dekretit nr. 782, datë 
22.2.1994, “Për sistemin fiskal në sektorin e hidrokarbureve (kërkim-prodhim).”

Qëllimi i ndryshimeve në ligjin nr.7811, datë 12.4.1994, “për miratimin me ndryshime të dekretit.782, datë 22.2.1994”, “për sistemin 
fiskal në sektorin e hidrokarbureve”.  Pika 2 e nenit 1 të dekretit, shfuqizohet.

70. Ligj nr. 33/2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme”.

Ky ligj ka për qëllim të përcaktoj rregullat për organizimin dhe funksionimin e zyrës së Regjistrimit të pasurive të Paluajtshme, kushtet 
dhe procedurat për regjistrimin e pasurive të paluajtshme, si dhe për administrimin e regjistrit publik të këtyre pasurive.

71. Ligj nr. 34/2012 “Për ratifikimin e marrëveshjes, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë 
së Shtetit të Katarit, për shërbimet ajrore”.

Qëllimi i kësaj marrëveshje është për  dhënien e të drejtave secila palëve kontraktuese në shërbimet ajrore ndërkombëtare të 
planifikuara� të drejta  për të fluturuar mbi territorin pa ndaluar, si dhe të drejtën për të bërë ndalesa mbi territore pa qëllime trafiku.
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72. Ligj nr. 35/2012 “Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në Konventën Ndërkombëtare për sistemin harmonizuar të 
kodimit dhe përshkrimit të mallrave”.

Ky ligj ka si qellim vendosjen e një sistemi standard kodesh dhe përshkrimesh që shërben si bazë për ndërtimin e një nomenklature 
tarifore për klasifikimin e produkteve tregtare.

73. Ligj nr. 36/2012 “Për një ndryshim në ligjin nr. 10031, datë 11.12.2008, “Për Shërbimin Përmbarimor Gjyqësor Privat”, të 
ndryshuar”.

Qëllimi të nenit 14 të ligjit nr.10031, datë 11.12.2008  ku përjashton nga detyrimi i dhënies së provimit të kualifikimit,  personat që në 
datë 30.12.2011 kanë qenë përmbarues gjyqësorë në shërbimin përmbarimor gjyqësor.

74. Ligj nr. 37/2012 “Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në Konventën Ndërkombëtare “Për thjeshtimin dhe 
harmonizimin e procedurave doganore”, bërë në KYOTO, më 18 maj 1973 (e ndryshuar)”.

Qëllimi i aderimit të Republikës së Shqipërisë në konvetën Ndërkombëtare “për thjeshtësimin dhe harmonizimin e procedurave 
doganore” është:  -realizimi i procedurave doganore të thjeshtëzuara dhe të harmonizuara, si parashikueshmëria, transparenca gjatë 
procesit, përdorimi në maksimum i informacioneve teknologjike, që sjellin një sërë përfitimesh në kontekst të lehtësimit të tregtisë.  – 
arritja  e standardeve ndërkombëtare doganore në mënyrë të plotë, standarde të cilat tashmë mbulojnë një pjesë të madhe të tregtisë 
globale.  – zvogëlimi i stimujve për tregti “informale” ndërkufitare.

75. Ligj nr. 38/2012 “Për shoqëritë e bashkëpunimit bujqësor”.

Qëllimi i këtij projektligji vjen për arsyen se, zhvillimi me ritme të larta i sektorit bujqësor vendas, evidentuar veçanërisht në vitin e fundit, 
zgjerimi i numrit të aktiviteteve ekonomike në fushën e bujqësisë si dhe nismave të fermerëve në ushtrimin e këtyre aktiviteteve, që 
sjellin si domosdoshmëri objektive krijimin e një baze ligjore , me anë të së cilës do të përcaktohen elementët e para të formalizimit të 
formave të bashkëpunimit në bujqësi, duke u krijuar fermerëve kushtet bazë për të hedhur hapat drejt arritjes së kooperimit në bujqësi.

76. Ligj nr. 39/2012 “Për ratifikimin e marrëveshjes dhe Fondit të OPEC-UT për zhvillim ndërkombëtar, për Financimin e 
projektit të rrugës Tiranë- Elbasan”.

Qëllimi i marrëveshjes me Fondin e OPEC-UT për financimin e siguruar nëpërmjet huasë nga fondi i OPEC-UT është me termat që 
vijnë.  – shuma e financimit � 20.400.000 USD.  – interesi � 3.3% normë vjetore.  – tarifa e shërbimit 1%  normë vjetore që aplikohet 
mbi shumën e disbursuar dhe të pashlyer të kredisë.  – maturimi: 20 vjet, duke përfshirë periudhën prej 5 vjetësh pa pagesë principali.

77. Ligj nr. 40/2012 “Për ratifikimin e marrëveshjes së huasë, ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bankës Ndërkombëtare 
për Rindërtim dhe Zhvillim (IDBRD), për financimin shtesë të projektit ”Siguria e digave”.

Qëllimi i kësaj marrëveshjes është  rritja e sigurisë së digave të hidrocentraleve më të mëdha të sistemit elektroenergjitik shqiptar 
në kaskadat e lumenjve Drin dhe Mat, si dhe rritja e sigurisë dhe cilësisë së furnizimit me energji elektrike, nëpërmjet rritjes dhe 
përmirësimit të efektshmërisë së prodhimit të energjisë elektrike nga burimet hidrike, duke ndikuar në këtë mënyrë edhe në rritjen e 
qëndrueshme të sigurisë së furnizimit me energji elektrike në tregun rajonal të energjisë.

78. Ligj nr. 41/2012 “Për afatet dhe procedurat e mbylljes së procesit të kontrollit financiar të personave juridike jobankarë 
që kanë marre hua nga publiku i gjerë”.

Qëllimi i këtij ligji është: Për administrimin e mëtejshëm të subjekteve të kontrollit, deri në likuidimin e plotë të tyre, Ministri i Financave 
emëron një administrator me një staf ndihmës, si dhe përcakton një limit buxhetor vjetor nga të ardhurat e subjekteve të kontrollit, për 
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mbulimin e shpenzimeve të administrimit/likuidimit.

79. Ligj nr. 42/2012 “Për ratifikimin e marrëveshjes, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë 
së shtetit të Katarit, për shmangien e tatimit të dyfishtë dhe parandalimin e evazionit fiskal, për tatimin mbi të ardhurat”.

Qëllimi:Kjo marrëveshje krijon një bazë të plotë ligjore për trajtimin tatimor të individëve ose personave juridikë shqiptarë apo të 
Katarit, të cilat kanë aktivitet biznesi apo të ardhura të tjera që bien nën juridiksionin e legjislacioneve tatimore të të dyja shteteve. Por 
gjithashtu kjo marrëveshje, dispozitat e së cilës kanë përparësi ndaj legjislacioneve tatimore të të dyja vendeve, trajton pikërisht faktin 
se si do të shmanget tatimi i dyfishtë, duke i dhënë të drejtën për trajtimin e të ardhurave të caktuara vetëm njërit shtet apo duke e 
ndarë këtë të drejtë ndërmjet dy shteteve, por pa e rënduar subjektin me tatim të dyfishtë.

80. Ligj nr. 43/2012 “Për ratifikimin e marrëveshjes, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë 
së Emirateve të Bashkuara, për shërbimet ajrore ndërmjet dhe përtej territoreve të tyre përkatëse”.

Qëllimi i kësaj marrëveshjeje është rritja e bashkëpunimit dypalësh në fushën e transportit ajror, krijimi i kushteve të përshtatshme, të 
ndërsjellta dhe lehtësuese, për operatorët e transportit të të dyja vendeve, si dhe kalimin transit përmes territoreve të tyre me qëllim 
lëvizjen pa pagesa për shtetasit e të dyja palëve kontraktuese.

81. Ligj nr. 44/2012 “Për shëndetin mendor”.

Ky ligj ka si qëllim mbrojtjen dhe promovimin e shëndetit mendor, parandalimin e problemeve  që lidhen me të, garantimin e të drejtave 
dhe përmirësimin e cilësisë së jetës për  personat me çrregullime të shëndetit mendor.

82. Ligj nr. 45/2012 “Për ratifikimin e marrëveshjes, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe 
Qeverisë së Malit Zi, për përcaktimin e pikës së përbashkët të kalimit kufitar “Zatrijebacka-Cijevna-Grabon”, për trafikun 
ndërkombëtar të pasagjerëve dhe për pikën e kalimit kufitar” ÇEREM-VRANIC”.

Qëllimi i kësaj marrëveshjes është përcaktimi sa më mirë i aktivitetit të pritshëm të këtyre PPKK-ve, bazuar në legjislacionin kombëtar 
të të dyja vendeve; rekomandimet e BR-së, kodin Shengen; praktikat e mira dhe materialet e prodhuara në bashkëpunim me partnerët 
ndërkombëtarë; si dhe arritjen e qëllimeve strategjike për integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Europian.

83. Ligj nr. 46/2012 ”Për ratifikimin e marrëveshjes së huasë A, ndërmjet RSH përfaqësuar nga Ministri a e financace dhe 
KFV frankfurt AM MAIN për financimin e programit “Infrastruktura bashkiake II, furnizimi me ujë dhe kanalizimet për 
qytetet Berat, Fier, Kamzë, Kuçovë, Lushnje dhe Sarandë”.

Qëllimi i ratifikimit lidhet me dhënien e huas me një total prej 12 000 000 euro (në fjalë� dymbëdhjetë milionë euro) (Huaja A). 
Huamarrësi e kanalizon huanë A plotësisht te shoqëritë UK Berat Kuçovë, UK Fier, UK Lushnjë,UK Saranda dhe te departamenti 
i ujit të bashkisë së Kamzës (së bashku “Agjencitë e zbatimit të projektit”, secila një “Agjenci e zbatimit të projektit”), në pajtim me 
kushtet e parashikuara në nenin 2.  Ministria e Punëve Publike dhe Transportit do të veprojë si njësi e zbatimit të projektit (njësi e 
zbatimit të programit) për konsulentin e zbatimit. Huamarrësi merr masa që çdo agjenci e zbatimit të projektit të përdorë huan A 
vetëm për financimin e investimeve për përmirësimin e furnizimit me ujë dhe sistemet e kanalizimeve në qytetet e Beratit, Fierit, 
Kamzës, Kuçovës, Lushnjës dhe Sarandës (secili një “nënprojekt”, së bashku “Programi”), përkatësisht dhe kryesisht për të paguar 
koston e shkëmbimit të huaj. Njësia e zbatimit të programit, agjencitë e zbatimit të projektit dhe KFË-ja do të përcaktojë hollësitë e 
programit, si dhe mallrat dhe shërbimet që duhet të financohen nga huaja A në një marrëveshje të veçantë, e cila duhet të miratohet 
nga Huamarrësi, i përfaqësuar nga Ministria e Financave. Tatimet, taksat, detyrimet doganore. Tatimet dhe taksat e tjera publike për 
të cilat detyrohet Huamarrësi, njësia e zbatimit të programit dhe secila prej agjencive të zbatimit të projektit, si dhe detyrimet doganore 
nuk mund të financohen nga huaja A.
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84. Ligj nr. 47/2012 ”Për ratifikimin e marrëveshjes së huasë B, ndërmjet RSH përfaqësuar nga Ministria e financave dhe 
KFV frankfurt AM MAIN për financimin e programit “Infrastruktura bashkiake II, furnizimi me ujë dhe kanalizimet për 
qytetet Berat, Fier, Kamzë, Kuçovë, Lushnje dhe Sarandë”.

Qëllimi i huasë�   KFW-ja do t’i japë Huamarrësit një hua që nuk kalon 2 000 000-euro (në fjalë� dy milionë euro) (huaja B). 
Huamarrësi e kanalizon huanë B plotësisht te shoqëritë e shërbimeve komunale UK Berat-Kuçovë, UK Fier, UK Lushnjë,UK 
Saranda dhe te departamenti i ujit të bashkisë së Kamzës (së bashku “Agjencitë e zbatimit të programit” secila një “Agjenci e 
zbatimit të programit”) në pajtim me kushtet e parashikuara në nenin 2. Ministria e Punëve Publike dhe Transportit do të veprojë 
si njësi e zbatimit të programit (njësi e zbatimit të programit) për konsulentin e zbatimit. Huamarrësi merr masa që çdo agjenci e 
zbatimi të programit të përdorë huan B vetëm për financimin e investimeve për përmirësimin e furnizimit me ujë dhe sistemet e 
kanalizimeve në qytetet e Beratit, Fierit, Kamzës, Kuçovës, Lushnjës dhe Sarandës (secila një “nënprojekt”, së bashku “programi”), 
përkatësisht dhe kryesisht për të paguar kostot e këmbimit të valutës. Njësia e zbatimit të programit, agjencitë e zbatimit të projektit 
dhe KfW-ja përcaktojnë hollësitë e programit, si dhe mallrat dhe shërbimet që duhet të financohen nga huaja B në një marrëveshje 
të veçantë që duhet të miratohet nga Huamarrësi, i përfaqësuar nga Ministria e Financave. Tatimet dhe taksat e tjera publike që 
do të krijohen nga Huamarrësi, njësia e zbatimit të programit dhe secila prej agjencive të zbatimit të programit, si dhe detyrimet 
doganore nuk do të financohen nga huaja B.

85. Ligj nr. 48/2012 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 9887, datë 10.3.2008 “Për mbrojtjen e të dhënave 
personale”.

Qëllimi: Projektligji synon disiplinimin e veprimtarisë së punës së kontrolluesve në marrëdhëniet e tyre me Komisionerin për 
Mbrojtjen e të Dhënave Personale përsa i përket zbatimit të vendimeve, rekomandimeve si dhe bashkëpunimit për të shkëmbyer 
informacione. Për më tepër, projektligji forcon pozitën e Komisionerit në cilësinë e institucionit të pavarur, duke pasur në themel të 
punës të drejtat, liritë e individit dhe privatesinë e tij.

86. Ligj nr. 49/2012 “Për organizimin dhe funksionimin e gjykatave administrative dhe gjykimin e mosmarrëveshjeve 
administrative”.

Qëllimi i këtij ligji është  përcaktimi i rregullave të detyrueshme:

a) organizimin dhe funksionimin e gjykatave administrative, si dhe statusin e gjyqtarëve që shërbejnë në to;

b) juridiksionin dhe kompetencën e gjykatave administrative;

c) parimet dhe procedurën e gjykimit, palët në proces dhe personat e tjerë në gjykimin administrativ;

ç) vendimet gjyqësore administrative dhe ekzekutimin e tyre.

87. Ligj nr. 50/2012 “Për miratimin e Aktit normativ nr. 1, datë 30.03.2012 “Për një ndryshim në ligjin nr. 10.418, datë 
21.04.2011 “Për legalizimin e kapitalit dhe faljen e një pjese të borxhit tatimor dhe doganor” të ndryshuar”.

Miratimi i aktit normativ, me fuqinë e ligjit, nr. 1, datë 30.3.2012, i Këshillit të Ministrave, Për një ndryshim në ligjin nr. 10 418, datë  
21.4.2011 “Për legalizimin e kapitalit dhe faljen e një pjese të borxhit tatimor dhe doganor”, të ndryshuar.

88. Ligj nr. 51/2012 “Për ratifikimin e marrëveshjes, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe 
Qeverisë së Republikës së Kroacisë, për ndihmë të ndërsjellë në rast të fatkeqësive dhe aksidenteve të mëdha”.

Qëllimi: Shtrirja e bashkëpunimit për të siguruar ndihmë në rast situatash emergjente dhe për të treguar përpjekjet e përbashkëta 
për të siguruar ndihmë të koordinuar për popullsinë e prekur. Palët do të bashkëpunojnë në përputhje me dispozitat ligjore të kësaj 
marrëveshje, si dhe me rregulloret dhe parimet ndërkombëtare të njohura.
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89. Ligj nr. 52/2012 “Për ratifikimin e marrëveshjes, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe 
Qeverisë së Republikës së Kroacisë, për njohjen e ndërsjellë të lejeve të drejtimit”.

Qëllimi i kësaj marrëveshje është: “Njohja  e ndërsjellë e  lejeve të drejtimit shqiptare  me lejet e drejtimit kroate”. Qëllimi është që 
shtetasit e dy vendeve, që janë mbajtës të lejeve të drejtimit (të kategorive të ndryshme) dhe që janë rezidentë ose me qëndrim të 
përkohshëm në territoret përkatëse të palëve kontraktuese, nuk kanë nevojë të rifillojnë procedurat e regjistrimit dhe të provës për 
marrjen e lejes së drejtimit, por do të pajisen me të njëjtën kategori të lejes së drejtimit të vendit përkatës, pas dorëzimit të lejes së 
drejtimit të vendit përkatës. Palët kontraktuese do të njohin për qëllim qarkullimin në territoret e tre lejet e drejtimit, kombëtare, për 
periudhën e vlefshmërisë së tyre, pa pasur nevojë të pajisen me leje drejtimi.

90. Ligj nr. 53/2012 “Për marrëdhëniet juridiksionale në çështjet penale me task forcën hetimore speciale të EULEX-it”.

Qëllimi i këtij ligji është përcaktimi i rregullave proceduriale për marrëdhëniet juridiksionale në çështjet penale me Taks Forcën 
Hetimore speciale të EULEX-it, përcaktimi i kohëzgjatjes së operacioneve të Taks Forcës Hetimore speciale të EULEX-it, deri në fund 
të veprimtarisë.  Dispozitat e këtij ligji nuk zbatohen në procedimet e tjera që lidhen me vepra penale, të filluara prej ose që i drejtohen 
ndonjë autoriteti gjyqësor kosovar, duke përfshirë edhe gjyqtarët dhe prokurorët e EULEX-it, me përjashtim të Task Forcës Hetimore 
Speciale të EULEX-it dhe procedimeve penale të filluara ose të kryera prej saj.

91. Ligj nr. 54/2012 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9232, datë 13.5.2004 “Për programet sociale për strehimin e 
banorëve të zonave urbane” të ndryshuar”.

Qëllimi i ndryshimeve në këtë projektligj është qartësimi i termave për tu bërë sa me ekzakte dhe te kuptueshme nga qytetarët, si dhe 
përcaktimi i veprimtarisë së këtij ligji në gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë.

92. Ligj nr. 55/2012 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 9235, datë 29.7.2004 “Për kthimin dhe kompensimin e 
pronës” të ndryshuar”.

Qëllimi i këtij ndryshimi në projektligj është për Standarde ndërkombëtare të vlerësimit nënkuptohen, standardet e miratuara nga 
Shoqata Ndërkombëtare e Vlerësuesve të Pasurive të Paluajtshme: a. Vlera e pronës që kompensohet nxirret bazuar në çmimin e 
tregut, llojin e pasurisë dhe qëllimin e përdorimit të saj, sipas standardeve ndërkombëtare të vlerësimit të pasurisë së paluajtshme.b. 
Procesit të vlerësimit të pronës, sipas përcaktimit të pikës 1 të këtij neni.

93. Ligj nr. 56/2012 “Për një shtesë në ligjin nr. 8053, datë 21.12.1995, “Për kalimin në pronësi pa shpërblim të tokës 
bujqësore”, të ndryshuar”.

Qëllimi i ligjit është shtimi i pikës 3/2, në ndryshimet e mëposhtme: a) nga totali i sipërfaqes së përllogaritur për kompensimin me truall 
zbritet sipërfaqja e dhënë për sheshe ndërtimi brenda kësaj zone, me vendime të miratuara nga komuna. b) në totalin e sipërfaqes 
së përllogaritur për kompensimin me truall përfshihet edhe sipërfaqja e zënë me ndërtime pa leje, që është legalizuar nga organet 
kompetente, sipas dispozitave të ligjit nr.9482, datë 3.4.2006  “për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje”. Në 
rastin kur subjekti ka kryer pagesën për truallin, vlera e paguar sipas mënyrës që ajo është kryer, i kthehet këtij subjekti, brenda një viti 
nga data që ai merr dokumentin e pronësisë për truallin, sipas dispozitave të këtij ligji.

94. Ligj nr. 57/2012 “Për përfundimin e procesit të kalimit në pronësi përfituesve të tokës bujqësore të ish ndërmarrjeve 
bujqësore”.

Ky ligj ka për qëllim përfundimin e procedurave ligjore të kalimit në pronësi pa shpërblim të tokës bujqësore të ish-ndërmarrjeve 
bujqësore, përfituesve sipas ligjit nr. 8053, datë 21.12.1995 “Për kalimin në pronësi pa shpërblim të tokës bujqësore”, të ndryshuar, të 
cilët nuk kanë bërë kalimin në pronësi, sipas kushteve dhe procedurave të përcaktuara në këtë ligj.
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95. Ligj nr. 58/2012 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 9948, datë 7.7.2008 “Për shqyrtimin e vlefshmërisë ligjore të 
krijimit të titujve të pronësisë mbi tokën bujqësore” të ndryshuar”.

Qëllimi i shtesave dhe ndryshimeve në ligj, shtimi i pikës “ç” me përmbajtje:  Sipërfaqet e përcaktuara me vendimin nr. 306, datë 
30.6.1994 të Këshillit të Ministrave “Për masat që do të merren për zonat e përmbytura nga ndërtimi i HEC-eve në rrethet Kukës, Has, 
Tropojë dhe Pukë”.

96. Ligj nr. 59/2012 “Për ratifikimin e Memorandumit të Mirëkuptimit ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe  Bashkimit 
Europian për pjesëmarrjen e Republikës së Shqipërisë në programin e kulturës”.

Ky memorandum ka si qëllim të përcaktojë termat dhe kushtet e pjesëmarrjes së Republikës së Shqipërisë në programin kulturor. 
Programi promovon kryesisht:  - Lëvizjen transnacionale të aktorëve kulturorë.  –qarkullimin transnacional të veprave artistike e 
kulturore, si dhe të produkteve.  –dialogun ndërkulturor dhe shkëmbimet.

97. Ligj nr. 60/2012 “Për një ndryshim në ligjin nr. 9861, datë 24.01.2008, “Për mbikëqyrjen e kontrollin e kufirit shtetëror”.

Qëllimi i këtij  projektligji ishin shfuqizimet e neneve 1,2,4 dhe 5 të ligjit nr.8771, datë 19.04.2001 “për kufirin shtetëror të Republikës 
së Shqipërisë”

98. Ligj nr. 61/2012 “Për akcizat në Republikën e Shqipërisë”.

Qëllimi i këtij ligji është përcaktimi i rregullave të përgjithshme për prodhimin , mbajtjen, magazinimin, lëvizjen dhe kontrollet mbi 
produktet që i nënshtrohen detyrimet e akcizës, si dhe vendos rregullat specifike mbi akcizën që zbatohet mbi konsumin e produkteve 
energjitike, alkoolin dhe pijeve alkoolike, duhani dhe nënproduktet e tij. Deri në momentin e aderimit në BE, termi akcizë do të përdoret 
edhe për produktet e tjera, të përcaktuara në ligj.

99. Ligj nr. 62/2012 “Për një shtesë në ligjin nr.9920,datë 19.5.2008, “Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”, 
të ndryshuar”.

Qëllimi i shtesës  në ligjin nr.9920 datë 19.5.2008,  bëhet për rregullimin e përkufizimit të nenit 5 pika 1, “Për procedurat tatimore në 
Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, shtohen fjalët “me përjashtim të akcizës”. Nga data 1 tetor 2012 taksa e akcizës administrohet 
nga Drejtoria e Përgjithshme e Doganave.

100. Ligj nr. 63/2012 “Për ratifikimin e Konventës së Hagës “Për rivendosjen ndërkombëtare të detyrimit ushqimor  ndaj 
fëmijëve dhe formave të tjera të mbështetjes për anëtarët e tjerë të familjes”.

Qëllimi i  këtij projektligji është:  Shtetet nënshkruese të kësaj konvente do të kenë mundësinë për të përmirësuar bashkëpunimin 
ndërmjet shteteve për rivendosjen ndërkombëtare të detyrimeve ushqimore ndaj fëmijëve dhe formave të tjera të mbështetjes 
për anëtarët e tjerë të familjes.  Disa pika parësore të konvetës janë: - krijimi i një sistemi gjithëpërfshirës bashkëpunimi ndërmjet 
autoriteteve të shteteve kontraktuese  – vënies në dispozicion të kërkesave për marrjen e vendimeve për detyrime ushqimore.

101. Ligj nr. 64/2012 “Për peshkimin”.

Qëllimi i këtij ligji është rregullimi i veprimtarisë së peshkimit në tërësi, menaxhimi i tij  siguron mbrojtjen e gjallesave detare dhe 
ujërave të brendshme, nëpërmjet nxitjes së zhvillimit të qëndrueshëm të aktivitetin në hapësirën detare dhe në ujërat e brendshme të 
Republikës së Shqipërisë.

a)  sigurimin e një shfrytëzimi racional dhe të përgjegjshëm të burimeve biologjike të ujërave të brendshme të Republikës së 
Shqipërisë dhe atyre detare;
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b)  përcaktimin e rregullave për menaxhimin dhe bashkëmenaxhimin e sektorit të peshkimit nëpërmjet përfshirjes së komuniteteve 
përkatëse në proceset e vendimmarrjes;

c)  përcaktimin e masave të ruajtjes, që garantojnë mbrojtjen e burimeve biologjike detare dhe ujërave të brendshme;

ç)  nxitjen dhe përkrahjen e kërkimit shkencor e teknologjik dhe grumbullimit të të dhënave në peshkim;

d)  sigurimin e funksionimit dhe menaxhimit të porteve e të qendrave të peshkimit;

102. Ligj nr. 65/2012 “Për një ndryshim në ligjin nr. 8734, datë 1.2.2001 “Për garantimin e sigurisë së punës të pajisjeve dhe 
të instalimeve elektrike”, të ndryshuar”.

Qëllimi: Për të eliminuar zvarritjet e panevojshme, për ti ardhur në ndihmë biznesit dhe për të shmangur kostot e panevojshme 
për miratimin e këtyre projekteve është marrë nisma e shfuqizimit e shkronjës “b” e nenit 13, të ligjit nr.8734, datë 1.2.2001,  “për 
garantimin e sigurisë së punës të pajisjeve dhe të instalimeve elektrike”.

103. Ligj nr. 66/2012 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9917, datë 19.05.2008 “Për parandalimin e pastrimit të parave 
dhe financimit të terrorizimit” të ndryshuar”.

Qëllimi� Projektligji vjen në kuadër të nevojës për adresimin dhe reflektimin e rekomandimeve të Komitetit MONEYVAL të Këshillit të 
Europës për Shqipërinë, të disa rekomandimeve të lëna nga Konferenca e Palëve të Kie-së që ka verifikuar implementimin e konventës 
së Këshillit të Europës, “Për pastrimin, kërkimin,kapjen dhe konfiskimin e produkteve të krimit dhe për financimin e terrorizimit”, nga 
vendi ynë, si dhe nga disa nevoja e problematika që kanë lindur gjatë zbatimit të këtij ligji.

104. Ligj nr. 67/2012 “Për ratifikimin e marrëveshjes, ndërmjet Këshillit të Ministrave të  Republikës së Shqipërisë  dhe Qeverisë 
së Republikës së Kroacisë, për zgjidhjen e borxhit të Republikës së Shqipërisë kundrejt Republikës së Kroacisë”.

Qëllimi i kësaj marrëveshje është për zhvillim e bashkëpunim afatgjatë dhe të qëndrueshëm ekonomik dhe financiar bazuar në parimet 
e përfitimeve të përbashkëta;

- të finalizojnë shlyerjen e borxhit të Republikës së Shqipërisë ndaj Republikës së Kroacisë; dhe
- në pajtim me Memorandumin ndërmjet Këshillit të Ministrave i Republikës së Shqipërisë dhe Këshillit të Ministrave të Bosnjës dhe 
Hercegovinës, Qeverisë së Republikës së Maqedonisë, Qeverisë së Republikës së Serbisë, Qeverisë së Republikës së Sllovenisë, 
Qeverisë së Republikës së Kroacisë dhe Qeverisë së Malit të Zi mbi shlyerjen e borxhit të Republikës së Shqipërisë në lidhje me 
shlyerjen e shumave në llogaritë sipas shkëmbimit të mallrave ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe ish-Republikës Socialiste 
Federative të Jugosllavisë.

105. Ligj nr. 68/2012 “Për informacionin e konsumit të energjisë dhe burimeve të tjera të produkteve me ndikim në energji”.

Ky ligj përcakton detyrimet për informimin e përdoruesve të fundit të produkteve që kanë një ndikim në energji dhe, sipas rastit, 
burimeve të tjera kryesore të produkteve, që, gjatë përdorimit të tyre, kanë ndikim në konsumin e energjisë. Ky ligj zbatohet për 
produkte që gjatë përdorimit kanë një ndikim të rëndësishëm, të drejtpërdrejtë apo të tërthortë, mbi konsumin e energjisë dhe, sipas 
rastit, mbi burimet e tjera kryesore.

106. Ligj nr. 69/2012 “Për sistemin arsimor parauniversitar në Republikën e Shqipërisë”.

Objektivat dhe qëllimet e këtij projektligji janë: a) përcaktimi i parimeve bazë për strukturën, veprimtarinë dhe qeverisjen e sistemit 
arsimor parauniversitar në Republikën e Shqipërisë; b garantimi i së drejtës kushtetuese për arsimim, sipas kuadrit ligjor përkatës për 
funksionimin e sistemit arsimor parauniversitar; c) Fusha e zbatimit të këtij ligji është sistemi arsimor parauniversitar në Republikën 
e Shqipërisë, përveç aspekteve të strukturës, veprimtarisë dhe qeverisjes së arsimit profesional, që rregullohen me ligj të veçantë.
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107. Ligj nr. 70/2012 “Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në marrëveshjen e Kombeve të

Bashkuara për vendosjen e rregulloreve teknike globale për automjetet me rrota, pajisjet dhe pjesët që mund të instalohen ose 
të përdoren tek automjetet me rrota”.

Qëllimi i kësaj marrëveshjeje është: a) vendosja e një procesi global nëpërmjet të cilit palët kontraktuese nga të gjitha rajonet e botës 
mund të zhvillojnë së bashku rregullore teknike globale në lidhje me sigurinë, mbrojtjen e ambientit, efikasitetin e energjisë dhe cilësinë 
kundër vjedhjes të mjeteve me rrota, pajisjet dhe pjesët që mund të instalohen dhe/ose përdoren te mjetet me rrota; b) të sigurohet që, në 
zhvillimin e rregulloreve teknike globale, t’u jepet konsiderata e duhur dhe objektive rregulloreve teknike ekzistuese në palët kontraktuese 
dhe rregulloreve të UN/ECE-së;

a. Të sigurohet që t’i kushtohet konsideratë objektive analizës së teknologjisë më të mirë të ofruar, përfitimeve përkatëse dhe efektivitetit 
të kostos sipas rastit në zhvillimin e rregulloreve teknike globale;

b. Të sigurohet që procedurat e përdorura për zhvillimin e rregulloreve teknike janë transparente;

c. Të arrihen nivele të larta të sigurisë, mbrojtjes së ambientit, efikasitetit të energjisë dhe cilësisë kundër vjedhjes brenda komunitetit 
global dhe të sigurohet që veprimet sipas kësaj marrëveshjeje nuk nxisin ose rezultojnë në uljen e këtyre niveleve brenda juridiksionit të 
palëve kontraktuese, duke përfshirë nivelin lokal;

d. Të ulen barrierat teknike ndaj tregtisë ndërkombëtare nëpërmjet harmonizimit të rregulloreve ekzistuese teknike të palëve kontraktuese 
dhe rregulloreve UN/ECE, dhe zhvillimit të rregulloreve teknike globale të reja që rregullojnë sigurinë, mbrojtjen mjedisore, efikasitetin e 
energjisë dhe cilësinë kundër vjedhjes së mjeteve me rrota, pajisjeve dhe pjesëve që mund të instalohen dhe/ose përdoren në mjetet me 
rrota, në pajtim me nivelet e larta të sigurisë dhe mbrojtjes mjedisore dhe qëllime të tjera të sipërpërmendura; dhe

e. Të sigurohet që, nëse nevojiten nivele alternative të rigorozitetit për të lehtësuar aktivitetet rregullatore në vende të caktuara, 
veçanërisht në vendet në zhvillim, këto nevoja të merren në konsideratë në zhvillimin dhe vendosjen e rregulloreve teknike globale. 
1.2 Kjo marrëveshje duhet të operojë paralelisht me marrëveshjen e vitit 1958, pa cenuar autonominë institucionale të asnjë marrëveshjeje.

108. Ligj nr. 71/2012 “Për një ndryshim në ligjin nr. 8438, datë 28.12.1998 “Për tatimin mbi të ardhurat”, të ndryshuar”.

Qëllimi i këtij ndryshimi është “Për tatimin mbi të ardhurat”, të ndryshuar. Fjalia e parë e nenit 30 ndryshohet si më poshtë: a) gjatë 
periudhës vijuese tatimore, tatimpaguesi parapaguan, në llogarinë e organeve tatimore, këstet tremujore të tatimin mbi fitimin, brenda 
datës 30 mars për muajt janar, shkurt dhe mars, brenda datës 30 qershor për muajt prill, maj dhe qershor, brenda datës 30 shtator për 
muajt korrik, gusht dhe shtator dhe brenda datës 30 dhjetor për muajt tetor, nëntor dhe dhjetor. Këstet mund të paguhen edhe në baza 
mujore.

109. Ligj nr. 72/2012 “Për organizimin dhe funksionimin e infrastrukturës kombëtare të të dhënave gjeohapësinore në Republikën 
e Shqipërisë”.

Qëllimi i këtij projektligji ka lidhje me  përcaktimin e rregullave për :

a) krijimin e infrastrukturës kombëtare të informacionit gjeohapësinor në Republikën e Shqipërisë;

b) organizimin dhe funksionimin e autoriteteve kombëtare të informacionit gjeohapësinor;

c) përcaktimin e kushteve të përgjithshme që lidhen me mbledhjen, krijimin, përpunimin, përditësimin, ndërveprimin, aksesin, ruajtjen, 
përdorimin dhe arkivimin e informacionit gjeohapësinor; ç) detyrimet dhe kompetencat e autoriteteve publike për krijimin, sigurinë, aksesin 
dhe përdorimin e informacionit gjeohapësinor.

110. Ligj nr. 73/2012 “Për ratifikimin e marrëveshjes ndryshuese nr. 2 në marrëveshjen e huasë ndërmjet Republikës  së 
Shqipërisë dhe Bankës Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH) për financimin e projektit të ndërtimit të rrugës 
Levan - Vlorë”.
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Qëllimi i kësaj marrëveshje mes, Republikës së Shqipërisë dhe Bankës Europiane dhe Zhvillim është �

Huamarrësi ka lidhur një marrëveshje huaje të datës 16 nëntor 2007, të ndryshuar më pas me një marrëveshje ndryshuese nr. 1, 
datë 31 mars 2008 (së bashku “Marrëveshja fillestare”) me Bankën në lidhje me projektin e rrugës Levan-Vlorë, në pajtim me të cilën 
Banka ka rënë dakort  t’i japë hua Huamarrësit një shumë që nuk kalon 22 000 000 (njëzet e dy milionë euro), (huaja fillestare) sipas 
dispozitave të Marrëveshjes fillestare.

Me shkresën e datës 8 prill 2011, Banka ka rënë dakord të shtyjë datën e fundit të disponibilitetit deri më 31 dhjetor 2012.
C. Huamarrësi i ka kërkuar Bankës të rrisë shumën principale të huas fillestare me 7 500 000 euro (shtatë milionë e pesëqind mijë 
euro) për të financuar një pjesë të shpenzimeve të tepërta të bëra në lidhje me projektin.
D. Banka ka rënë dakord të rrisë shumën e huas fillestare mbi dhe në pajtim me dispozitat e marrëveshjes ndryshuese.

111. Ligj nr. 74/2012 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 10.019, datë 29.12.2008 “Kodi zgjedhor i Republikës së 
Shqipërisë”.

Ndryshimet kryesore në Kodin zgjedhor lidheshin me përcaktimin e numrit të vëzhguesve për partitë dhe koalicionet, përcaktimin e 
kryetarit të  Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, zbatimin e teknologjive të reja për numërimin e votave, dhe identifikimin elektronik të  
votuesve etj.

112. Ligj nr. 75/2012 “Për ratifikimin e Akteve dhe të Dokumenteve të Kongresit të 24-t të  Bashkimit Postar të Përbotshëm 
(UPU) Gjenevë, 2008”.

Qëllimi i ratifikimit është për  bashkimin postar Universal, Protokolli i tetë Shtesë i Kushtetutës së Unionit Postar Universal, Protokolli i 
parë Shtesë i Rregullores së Përgjithshme të Unionit Postar Universal, Rregullat e Procedurës së Kongreseve të Konventës Postare 
Universale, Marrëveshje e Shërbimit të pagesave me Postë, Deklaratat e bëra për nënshkrimin e Akteve, Kushtetuta e Unionit Postar 
Universal, Rregullore e Përgjithshme e Unionit Postar Universal, Vendime të Kongresit të 24-rt të ndryshme nga amendimi i akteve.

113. Ligj nr. 76/2012 “Për ratifikimin e marrëveshjes për statusin ligjor të Qendrës Rajonale të Mjedisit për Europën Qendrore 
dhe Lindore”.

Ratifikimi i kësaj marrëveshje ka si qëllim garantimin e statusit ligjor të  Qendrës Rajonale të Mjedisit në vendin tone, duke përfituar 
ndihmën në trajtimin e çështjeve mjedisore.

114. Ligj nr. 77/2012 “Për organizimin dhe funksionimin e Konferencës Gjyqësore Kombëtare”.

Ky ligj ka për qëllim përcaktimin e të  gjitha çështjeve administrative për organizimin dhe funksionimin e Konferencës Gjyqësore 
Kombëtare. Kjo konferencë është mbledhja e të gjithë gjyqtarëve të gjykatave të shkallës së parë, gjyqtarëve të gjykatave të apelit 
dhe gjyqtarëve të Gjykatës së Lartë të Republikës së Shqipërisë. Gjithashtu në  këtë  ligj përcaktohen  buxheti i KGJK, komisionet e 
tij, marrëdhëniet me KLD etj.

115. Ligj nr. 78/2012 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 8873, datë 29.03.2002 “Për sigurimin e depozitave” të 
ndryshuar”.

Qëllimi i këtij ligji është përafrimi me direktivën e Parlamentit Europian, për mënyrën e përdorimit të mjeteve financiare� a) kompensimin e 
depozitave të siguruara, sipas dispozitave të këtij ligji; b) plotësimin e diferencës ndërmjet detyrimeve dhe aktiviteteve  që transferohen 
nga një subjekt i siguruar te një subjekt tjetër i siguruar ose bankë-urë, sipas vendimit të Autoritetit Mbikëqyrës për këtë transferim; c) 
mbulimin e të gjitha shpenzimeve administrative për zbatimin e procesit të kompensimit të depozitave të siguruara dhe administrimin 
e aseteve të Agjencisë; ç) mbulimin e të gjitha shpenzimeve administrative dhe financiare për veprimtarinë e Agjencisë, sipas buxhetit 
të miratuar nga Autoriteti Mbikëqyrës.
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14. REKOMANDIME

Përsa i takon respektimit të Rregullores së Parlamentit 

 1.  Do të sugjeronim rritjen e masave kontrolluese për pjesëmarrjen e deputetëve në punimet  parlamentare dhe ndërmarrjen e  masave 
disiplinore për personelin administrativ që  përfshihet në rastet e ndryshimit të prezencës së deputetëve në punimet parlamentare.        

 2. Bazuar në përcaktimet ligjore mbi “publicitetin e mbledhjeve të komisioneve parlamentare dhe seancave plenare” rekomandojmë 
ndërmarrjen e hapave deburokratizuese në ndjekjen e punimeve parlamentare nga qytetarët, organizatat e shoqërisë civile dhe 
grupet e interesit, në   dobi të transparencës së institucionit dhe rritjes së përgjegjshmërisë përmes monitorimit të vazhdueshëm të 
institucioneve publike. E ke si rekomandim por jo si problematike dhe nuk kuptohet se ku qëndron ngërçi.

 Përsa i takon transparencës dhe aksesit në dokumentacion

1. Në këtë kuadër, referuar nenit 105 të Rregullores së Kuvendit, pika (c) dedikuar pasqyrimit të veprimtarisë nëpërmjet faqes së 
internetit www.parlament.al, si dhe neni 106 pika 2 ku cilësohet aksesi i qytetareve në dokumentet zyrtare, gjejmë me vend të 
kërkojmë nga ky institucion një përpjekje më të madhe në përmbushje të  transparencës ligjore dhe financiare të Kuvendit.

 Përsa i takon respektimit të etikës parlamentare

1. Për këtë çështje kërkohet nje angazhim më i madh për respektimin e etikës parlamentare dhe një maturi më e lartë nga ana e 
klasës sonë politike për të zgjidhur debatet dhe kundërshtitë politike ndërmjet tyre në mënyrë të qytetëruar dhe pa tejkaluar normat 
dhe rregullat e etikës që ekzistojnë në një institucion si Parlamenti i cili duhet të ushqejë kulturën e debatit dhe të kompromisit në 
respektim të ligjit për interesat e vendit. Gjithashtu, nevojitet që strukturat përkatëse të Kuvendit të Shqipërisë të angazhohen në 
parandalimin e sjelljeve dhe veprimeve jo etike, nëpërmjet masave disiplinore për deputetët.    

 Përsa i takon prezencës së deputetëve dhe cilësisë së diskutimeve në Kuvendin e Shqipërisë  

1. Prezenca e deputetëve në mbledhjet e komisioneve parlamentare dhe seancave plenare duhet të jetë më e lartë si dhe diskutimet 
që kryhen për projektligjet apo çështjet që trajtohen në Kuvend të jenë më cilësore. Ky sugjerim vjen nga përvoja në monitorimin 
e veprimtarisë parlamentare ku në disa raste konstatohet se diskutimet parimore dhe teknike për çështje të caktuara kthehen në 
debate për çështje që nuk lidhen me objektin e diskutimit duke kaluar në akuza reciproke, ç’ka pasqyron një mungesë të theksuar 
etike, profesionalizmi dhe serioziteti.  

 Përsa i takon platformës elektorale dhe votimit të nismave ligjore në Kuvend

1.  Grupet parlamentare duhet të mbajnë përgjegjësi për angazhimet elektorale të partive respektive, sepse mandatimi i tyre është 
rezultat i drejtpërdrejtë i votëbesimit qytetar bazuar në programet elektorale. Kujdes duhet treguar nga kandidatët për deputet dhe 
partitë politike që në fazën e hartimit të platformave elektorale; gjatë fushatës së vitit 2009 këto programe u shfaqën ose shumë 
evazive, si në rastin e Partisë Socialiste ose shumë të fryra e jo reale, si ato të Partisë Demokratike dhe Lëvizjes Socialiste për 
Integrim. Në të dyja rastet masa e realizimit të angazhimeve dhe objektivave parazgjedhore ka qenë minimale, ç’ka vjen si rrjedhojë e 
premtimeve tejet ambicioze, praktikisht të pamundura për t’u përmbushur në një kohë të kufizuar, ose si rezultat i papërgjegjshmërisë 
së klasës politike pas zotërimit të madateve parlamentare.

 Përsa i takon moderimit të seancave plenare

1. Duke synuar rritjen e performancës parlamentare dhe përmirësimin e cilësisë së  diskutimeve, gjejmë me vend të sugjerojmë 
respektimin rigoroz të nenit 7 të Rregullores së Kuvendit të Shqipërisë, ku përcaktohen qartë kompetencat dhe përgjegjësitë e 
pozicionit të Kryetarit të Kuvendit, si drejtues, moderator dhe mbarëvajtës i punimeve parlamentare.


