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 I. KRYEMINISTRI   

1 Urdhër i Kryeministrit nr.  2, datë 7.1. 2000, “Për 

caktimin e anëtareve të Komitetit Ndërministror të  

Integrimit Europian”. 

7.1.2000 

7.1.2000 

 

3 

2 Urdhër i Kryeministrit nr. 6, datë 12.1.2000, “Për 

sistemimin e pjesshëm, me zyra të Kontrollit të 

Lartë të Shtetit të  Entit të Zonave të Lira dhe të 

Komisionit të Letrave me Vlerë”. 

21.12.1999 

12.1.2000 

 

4 

     3  Urdhër i Kryeministrit nr. 9, datë 13.1.2000, “Për 

verifikimin e disa objekteve në ish-aerodromin e 

Tiranës”. 

13.1.2000 

13.1.2000 

 

2 

    4 Propozim i Ministrisë së Punëve të Jashtme 

dërguar Kryeministrit, “Për lirim emërimi dhe 

emërim anëtar i Këshillit Emërues të Ministrisë së 

Punëve të Jashtme” dhe miratimi përkatës. 

 

 

11.1.2000 

21.1.2000 

 

 

5 

    5 Kërkesë e Kryeministrit, drejtuar Komitetit të 

Institutit Norvegjez të çmimit “Nobel” për paqen, 

për ta parë qytetin e Kukësit si kandidaturë për 

dhënien e çmimit “Nobel” për paqen. 

 

25.1.2000 

25.1.2000 

 

 

4 

    6 Urdhra të Kryeministrit, për lirime dhe emërime në 

detyrë për periudhën janar-mars 2000. 

6.1.2000 

29.3.2000 

 

219 

    7 Urdhra të Kryeministrit për lirime dhe emërime në 

detyrë për periudhën prill-qershor 2000. 

17.3.2000 

26.6.2000 

 

167 

    8 Urdhra të Kryeministrit për lirime dhe emërime në 

detyrë për periudhën korrik-dhjetor 2000. 

4.7.2000 

29.12.2000 

 

142 

    9 Urdhër i Kryeministrit nr. 24, datë 3.2.2000, për  

krijimin e grupit të punës për përgatitjen dhe 

hartimin e akteve nënligjore, në zbatim të ligjit nr. 

8651, datë  22.12.1999, “Për  shpronësimin dhe 

marrjen në përdorim të përkohshëm të pasurive 

pronë private për interes publik” dhe relacioni 

përkatës. 

 

 

 

 

1.2.2000 

3.2.2000 

 

 

 

 

 

6 

10 Urdhër i Kryeministrit nr. 38, datë 9.2.2000, “Për  

sigurimin e përputhshmërisë së legjislacionit 

shqiptar me marrëveshjet e Organizatës Botërore të 

Tregtisë, gjatë dhe pas anëtarësimit të Shqipërisë 

në këtë organizatë” dhe relacioni përkatës. 

 

 

20.1.2000 

9.1.2000 

 

 

 

5 

11 Urdhër i Kryeministrit nr. 54, datë 15.2.2000, “Për 

marrjen e masave, për  përmirësimin  e punës dhe 

për  forcimin e rendit, në Spitalin Qendror të  

Ushtrisë”. 

15.2.2000 

15.2.2000 

 

2 

12 Urdhër i Kryeministrit nr. 55, datë 17.2.2000 “Për 

krijimin e Këshillit Këshillimor për  problemet e 

zhvillimit të  biznesit”. 

 

17.2.2000 

17.2.2000 

 

 

3 



2 
 

13 Konkluzione dhe sqarime të  Kryeministrit, 

dërguar Kryetarit të  Kontrollit të  Lartë të  Shtetit, 

“Mbi kërkesën për  largim nga puna për  drejtorin 

e Agjencisë së Prokurimit Publik”. 

 

18.2.2000 

18.2.2000 

 

 

2 

14 Raport i Kontrollit të  Lartë të  Shtetit, dërguar 

Kryeministrit “Për  kontrollin e kryer në Entin 

Kombëtar të  Banesave dhe në Kryeministri, lidhur 

me zbatimin e vendimit të  Këshillit të  Ministrave 

nr. 530, datë 17.10.1994” dhe vërejtjet përkatëse 

për  këtë raport. 

 

 

 

28.1.2000 

22.2.2000 

 

 

 

 

9 

15 Urdhër i Kryeministrit nr. 57, datë 22.2.2000, “Për 

ushtrimin e kontrollit në Institutin e Integrimit të të 

Përndjekurve”. 

22.2.2000 

22.2.2000 

 

2 

    

16 Urdhër i Kryeministrit nr. 60, datë 23.2.2000, 

“Për krijimin e grupit të  punës, për  shqyrtimin 

e projekteve të  zhvillimit, për  terminalin e 

udhëtarëve në aeroportin ndërkombëtar të  

Rinasit”. 

 

23.2.2000 

23.2.2000 

 

 

3 

 17 Urdhër i Kryeministrit nr. 61, datë 23.2.2000, 

“Për veprimtarinë e Ministrit të  Shtetit pranë 

Kryeministrit”. 

23.2.2000 

23.2.2000 

 

2 

18 Urdhër i Kryeministrit nr. 65, datë 1.3.2000, 

“Për ngritjen e grupit ndërministror për  

verifikimin e gjendjes së rrugëve urbane”. 

1.3.2000 

1.3.2000 

 

3 

19 Urdhër i Kryeministrit nr. 67, datë 3.3.2000, 

“Për  sistemimin me ambiente pune, të  

Këshillit Kombëtar të  Radiotelevizionit” dhe 

kërkesa përkatëse. 

22.2.2000 

3.3.2000 

 

5 

20 Urdhra të  Kryeministrit “Për dhënie mase 

disiplinore”, për  vitin 2000. 

13.3.2000 

13.3.2000 

 

8 

21 Urdhër i Kryeministrit nr. 74, datë 13.3.2000, 

“Për verifikimin e shfrytëzimit të  materialeve 

inerte në rrjedhat e lumenjve”. 

13.3.2000 

13.3.2000 

 

2 

22 Urdhër i Kryeministrit nr. 75, datë 13.3.2000 

“Për   ngritjen e grupit 6 ndërministror për  

evidentimin e subjekteve shtetërore, debitorë 

ndaj KESH-it”. 

 

13.3.2000 

13.3.2000 

 

 

3 

23 Urdhër i Kryeministrit nr. 81, datë 13.3.2000, 

“Për verifikimin e gjendjes dhe bërjen e 

inventarit në objektin Lumi Tiranë”. 

 

19.1.2000 

13.3.2000 

 

 

5 

24 Urdhër i Kryeministrit, nr. 84, datë 20.3.2000, 

për zbatimin e ligjit “Statusi i deputetit”. 

9.3.2000 

20.3.2000 

 

4 

25 Urdhër i Kryeministrit nr. 85, datë 23.3.2000, 

“Për ngritjen e grupit të  punës për  kontrollin 

dhe dokumentimin e shpenzimeve për  pritjen e 

kosovarëve”. 

23.3.2000 

23.3.2000 

 

3 

26 Letër përshëndetëse e princit trashëgimtar  të  

Mbretërisë së Arabisë Saudite, dërguar 

2.4.2000 

6.4.2000 

 

4 



3 
 

Kryeministrit të  Republikës së Shqipërisë “Për  

ndihmë e bashkëpunim në fushat me interes të  

përbashkët". 

27 Urdhër i Kryeministri nr. 100, datë 7.4. 2000 

për kalimin kapital të  objektit “Lumi”. 

27.3.2000 

7.4.2000 

 

4 

28 Urdhër i Kryeministrit nr. 105, datë 13.4.2000 

“Për  krijimin e grupit studimor të  eksperteve 

për  hartimin e dokumentit strategjik për  

reduktimin e varfërisë”. 

 

13.4.2000 

13.4.2000 

 

 

4 

29 Urdhër i Kryeministrit nr. 106, datë 13.4.2000 

“Për  krijimin e komitetit ndërministror për  

hartimin e dokumentit strategjik për  

reduktimin e varfërisë”. 

 

13.4.2000 

13.4.2000 

 

 

3 

30 Urdhër i Kryeministrit nr. 107, datë 13.4.2000, 

për  krijimin e grupit të  punës për  përgatitjen e 

projektligjit “Për  xhandarmërinë”. 

 

13.4.2000 

13.4.2000 

 

 

3 

31 Urdhër i Kryeministrit nr. 108, datë 13.4.2000, 

“Për  krijimin e komitetit ndërministror, për  

nxitjen  e zhvillimit të  bujqësisë”. 

13.4.2000 

13.4.2000 

 

3 

32 Urdhër i Kryeministrit nr. 113, datë 17.4.20000 

“Për krijimin e grupit të  punës për  

monitorimin e planit të  rishikuar 

antikorrupsion.” 

17.4.2000 

17.4.2000 

 

3 

33 Urdhër i Kryeministrit nr. 119, datë 27.4.2000 

“Për  krijimin  e grupit ndërministror për  

verifikimin e gjendjes në Portin  e Durrësit”. 

 

27.4.2000 

27.4.2000 

 

 

2 

34 Urdhër i Kryeministrit nr. 123, datë 28.4.2000, 

“Për krijimin e grupit ndërministror për  

shqyrtimin e problemeve në zonat e përmbytura 

nga Liqeni i Fierzës”. 

 

 

28.4.2000 

28.4.2000 

 

 

 

3 

35 Urdhër i Kryeministrit nr. 125, datë 28.4.2005, 

“Për krijimin e grupit të  eksperteve, për  

përgatitjen  dhe hartimin e projektligjit për  

veprimtarinë dhe funksionimin e Këshillit të  

Ministrave”. 

 

 

28.4.2000 

28.4.2000 

 

 

 

3 

    

36 Urdhër i Këshillit të  Ministrave nr. 127, datë 

3.5.2000, “Për   ushtrimin  e kontrollit  në 

Drejtorinë e Spitaleve në rrethin e Elbasanit”. 

3.5.2000 

3.5.2000 

 

2 

37 Urdhër i Kryeministrit nr. 128, datë 3.5.2000, 

“Për ushtrimin e kontrollit të  brendshëm 

administrativ në Ministrinë e Shëndetësisë”. 

 

3.5.2000 

3.5.2000 

 

 

2 

38 Urdhër i Kryeministrit  nr. 129, datë 5.5.2000 

“Për miratimi e shitjes së një sasie mielli”. 

25.4.2000 

5.5.2000 

 

3 

39 Urdhër i Kryeministrit nr. 134, datë 5.5.2000, 

“Për krijimi  e grupit të  punës për  hartimin e 

raporteve kombëtare, në kuadrin e 

marrëveshjeve ndërkombëtare, të  ratifikuara 

nga Republika e Shqipërisë” dhe relacioni 

 

 

28.4.2000 

5.5.2000 

 

 

 

6 



4 
 

përkatës”. 

40 Urdhër i Kryeministrit nr. 136, datë 8.5.2000, 

“Për shfrytëzim dokumenti”. 

8.5.2000 

8.5.2000 

 

1 

    

41 Urdhër i Kryeministrit nr. 137, datë 11.5.2000, 

“Për krijimin e Këshillit Këshillimor për  

problemet e zhvillimit të  biznesit” dhe 

relacioni përkatës. 

 

27.11.2000 

11.5.2000 

 

 

5 

42  Urdhër i Kryeministrit nr. 138, datë 11.5.2000, 

“Për   transferimin Ministrisë së Rendit Publik 

të  mjeteve lundruese të  sekuestruara”. 

13.4.2000 

11.5.2000 

 

 

5 

43 Urdhër i Kryeministrit nr. 143, datë 

15.5.2000,”Për vënien në dispozicion të  

vendimit të  Këshillit të  Ministrave nr. 138, 

datë 28.6.1974, për  objekt shfrytëzimi në zyrën 

e arkivit”. 

 

15.5.2000 

15.5.2000 

 

 

1 

44 Vërejtje e porosi të  Kryeministrit, drejtuar 

ministrit të  Rendit Publik lidhur me marrjen 

dhe verifikimin  e informacioneve për  kapjen e 

elementeve keqbërës. 

 

29.5.2000 

29.5.2000 

 

 

1 

45 Porosi të  Kryeministrit dërguar ministrit të  

Rendit Publik “Për  marrjen e masave të  

veçanta për  parandalimin e kontrabandës në 

dogana”. 

29.5.2000 

29.5.2000 

 

2 

46 Urdhër i Kryeministrit nr. 150, datë 30.5.2000, 

“Për   krijimi  e bordit drejtues për  hartimi e 

strategjisë kombëtare për  fëmijët” dhe 

relacioni përkatës. 

 

30.5.2000 

30.5.2000 

 

 

5 

47 Urdhër i Kryeministrit nr. 152,datë 2.6.2000, 

“Për krijimin e grupit ndërministror të  punës 

për  paktin e stabilitetit dhe caktimin e 

koordinatorit kombëtar të  paktit të  stabilitetit”. 

 

2.5.2000 

2.5.2000 

 

 

3 

48 Urdhër i Kryeministrit, drejtuar ministrit të  

Shëndetësisë për  marrje mase për  largim nga 

detyra të  drejtorit të  Drejtorisë së Spitaleve 

Elbasan, për  shkelje të  ligjit “Për prokurimin 

publik dhe aktkontrolli i Departamentit të  

Kontrollit të  Brendshëm Administrativ për  

këtë çështje”. 

 

31.5.2000 

1.6.2000 

 

 

11 

49 Urdhër i Kryeministrit nr. 154, datë 2.6.2000, 

“Për zbatimin e legjislacionit tatimor dhe 

vjeljen e taksave kombëtare për  automjetet”. 

2.6.2000 

2.6.2000 

 

3 

50 Urdhri i Kryeministrit nr. 160, datë 7.6.2000, 

“Për ngritje  e grupit ndërministror të  punës 

për  kompaktin e investimeve në kuadrin e 

paktit të  stabilitetit”. 

 

7.6.2000 

7.6.2000 

 

 

3 

51 Vërejtje dhe detyra të  Kryeministrit, drejtuar 

Drejtorisë së Përgjithshme të  Pyjeve “Për  disa 

shkelje e abuzime të  drejtorit të  Ndërmarrjes 

 

 

 

 

 

 



5 
 

Pyjore, Mirditë, në zbatimin  e procedurave për  

ankandin e shitjes së lëndës së sekuestruar” dhe 

relacioni i Departamentit të  Kontrollit të  

Brendshëm Administrativ për  këtë çështje. 

7.6.2000 

12.6.2000 

 

5 

52 Urdhër i Kryeministrit nr. 163, datë 16.6.2000 

“Për ushtrimin e kontrollit në entin prokurues 

Ndërmarrja e Librit Shkollor, Tiranë dhe të  

gjitha shtypshkronjat, subjekte kontraktuese”. 

 

16.6.2000 

16.6.2000 

 

 

2 

    

53 Vërejtje të Kryeministrit, për  disa ministri e 

institucione, “Për  mosrealizimin e 

aktmarrëveshjes me Ministrinë e Rendit Publik, 

sipas vendimit të  Këshillit të  Ministrave nr. 

651, datë 18.10.1998”. 

 

16.6.2000 

16.6.2000 

 

 

2 

54 Urdhër i Kryeministrit nr. 166, datë 22.6.2000, 

“Për kalimin e Departamentit të  Përafrimit të  

Legjislacionit shqiptar me atë të  Bashkimit 

Europian, në vartësinë e Ministrisë së 

Drejtësisë”. 

 

19.6.2000 

22.6.2000 

 

 

4 

55 Urdhër i Kryeministrit, nr. 169, datë 5.7.2000, 

“Për ushtrimin e kontrollit në Drejtorinë e 

Përgjithshme të  Shërbimit të  Transportit 

Rrugor”. 

 

5.7.2000 

5.7.2000 

 

 

2 

56 Urdhër i Kryeministrit nr. 171, datë 7.7.2000, 

“Për organizimin e veprimtarisë kulturore dhe 

shkencore, me rastin e 100-vjetorit të  vdekjes 

së Naim Frashërit.” 

 

20.6.2000 

7.7.2000 

 

 

5 

57 Urdhër i Kryeministrit nr. 173, datë 7.7.2000, 

“Për kalimin e disa mjediseve të  Fakultetit 

Gjeologji Miniera, në përdorim të  shkollës së 

Magjistraturës”. 

7.7.2000 

7.7.2000 

 

4 

58 Urdhër i Këshillit të  Ministrave nr. 174, datë 

7.7.2000, “Për  shfuqizimin e urdhrit nr. 106, 

datë 20.8.1999”. 

7.7.2000 

7.7.2000 

 

2 

59 Urdhër i Kryeministrit nr. 180, datë 18.7.2000, 

“Për raportimin e llogarive bankare të  

institucioneve buxhetore”. 

18.7.2000 

18.7.2000 

 

2 

60 Urdhër i Kryeministrit nr. 179, datë 19.7.2000, 

“Për   zhvillimin e analizave të  punës dhe të  

veprimtarisë së ministrive dhe institucioneve 

qendrore për  gjashtëmujorin  e parë”. 

 

19.7.2000 

19.7.2000 

 

 

2 

61 Urdhër i Kryeministrit nr. 181, datë 19.7.2000, 

“Për ngritjen  e grupit të  punës për  projektin e 

furnizimit me ujë, të  financuar nga  IDA” dhe 

relacioni përkatës. 

 

17.7.2000 

19.7.2000 

 

 

10 

62 Urdhër i  Kryeministrit nr. 182, datë 25.7.2000, 

“Për dhënien në përdorim të  disa mjediseve të  

Pallatit të  Kongreseve”. 

13.7.2000 

25.7.2000 

 

3 

63 Urdhër i Kryeministrit nr. 183, datë 25.7.2000, 

për një shtesë në urdhrin nr. 150, datë 

 

13.7.2000 

 

 



6 
 

30.5.2000, të  Kryeministrit, “Për krijimin e 

bordit drejtues për  hartimin e strategjisë 

kombëtare për  fëmijët”. 

25.7.2000 3 

64 Urdhër i Kryeministrit nr. 185, datë 25.7.2000, 

“Për   krijimin e sekretarisë teknike të  Këshillit 

të  Rregullimit të  Territorit të  Republikës së 

Shqipërisë” dhe relacioni përkatës. 

 

12.7.2000 

25.7.2000 

 

 

6 

65 Urdhër i Kryeministrit nr. 188, datë 25.7.2000, 

“Për   emërimin e konsullit të  përgjithshëm në 

Konsullatën e Republikës së Shqipërisë në 

Milano, Itali”. 

 

5.6.2000 

25.7.2000 

 

 

5 

66 Urdhër i Kryeministrit nr. 189, datë 25.7.2000, 

“Për   përbërjen, mënyrën e funksionimit dhe 

detyrat e grupit ndërministror të  punës për  

Paktin e stabilitetit”. 

25.7.2000 

25.7.2000 

 

3 

67 Urdhër i Kryeministrit nr. 190, datë 26.7.2000, 

“Për   dërgim të  dhënash  në Drejtorinë e 

Përgjithshme të  Tatimeve, për  gjendjen e 

llogarive bankare, në lekë dhe në valute, të  

subjekteve me kapital shtetëror”. 

 

21.7.2000 

26.7.2000 

 

 

3 

68 Urdhër i Kryeministrit nr. 196, datë 10.8.2000, 

“Për krijimi e grupit të  punës për  

bashkërendimin dhe zbatimin e projektit, për 

ruajtjen e ansamblit, monument kulture, në 

qendrën historike të  qytetit të  Tiranës”. 

 

26.4.2000 

10.8.2000 

 

 

5 

69 Urdhër i Kryeministrisë nr. 198, datë 

17.8.2000, “Për   emërimin e anëtareve të  

Komisionit të  Kontrollit të  Deklarimit të  

Pasurive të  personelit të  administratës 

doganore”. 

 

17.7.2000 

17.8.2000 

 

 

8 

    

70 Urdhër i Kryeministrit nr. 199, datë 22.8.2000, 

“Për   lejimin e shitjes së mallrave, gjendje në 

rezervat e shtetit” dhe relacioni përkatës. 

31.1.2000 

22.8.2000 

 

 

4 

71 Urdhër i Kryeministrit nr. 200, datë 22.8.2000, 

“Për shpërndarjen e disa mallrave gjendje në 

prefekturën e Beratit” dhe korrespondenca 

përkatëse për  këtë çështje. 

 

11.7.2000 

22.9.2000 

 

 

14 

72 Urdhër i Kryeministrit nr. 201, datë 1.9.2000, 

“Për   një shtesë në urdhrin nr. 2, datë 7.1.2000, 

të  Kryeministrit për caktimin  e anëtareve të  

Komitetit Ndërministror të  Integrimit 

Europian.” 

 

1.9.2000 

1.9.2000 

 

 

2 

73 Urdhër i Kryeministrit nr. 202, datë 1.9.2000, 

“Për   përdorimin e përkohshëm të  automjeteve 

të  institucioneve shtetërore në nivel lokal”. 

 

30.8.2000 

1.9.2000 

 

 

3 

74 Urdhër i Kryeministrit nr. 203, datë 7.9.2000, 

“Për   krijimin e grupit Këshillimor 

Ndërinstitucional, pranë Agjencisë së 

Prokurimit Publik”. 

31.8.2000 

7.9.2000 

 

5 



7 
 

75 Urdhër i Kryeministrit nr. 204, datë 7.9.2000, 

“Për krijimin e grupit të  punës për  hartimin e 

akteve nënligjore, në zbatim të  ligjit nr. 8093, 

datë 21.3.1996,  për rezervat ujore”. 

 

6.9.2000 

7.9.2000 

 

 

4 

76 Urdhër i Kryeministrit nr. 209, datë 12.9.2000, 

“Për raportimin dhe paraqitje  e të  dhënave nga 

ministritë dhe institucionet e tjera qendrore, për  

administrimin e mjediseve që kanë në 

përdorim”. 

 

16.8.2000 

12.9.2000 

 

 

7 

77 Urdhër i Kryeministrit nr. 211, datë 13.9.2000, 

“Për miratim fondi, për  strehimin e punonjësve 

të  Entit Kombëtar të  Banesave”. 

7.7.2000 

13.9.2000 

 

4 

78 Urdhër i Kryeministrit nr. 212, datë 15.9.2000, 

“Për krijimin e grupit ndërministror të  punës 

për  koordinimin e projektit të  sistemit të  

kontrollit, të  hapësirës detare shqiptare 

ALBATROS”. 

15.9.2000 

15.9.2000 

 

3 

79 Urdhër i Kryeministrit nr. 213, datë 15.9.2000, 

“Për ndarjen e godinës së ish-Hotel Drini 

ndërmjet Ministrisë së Pushtetit Lokal dhe 

Drejtorisë së Përgjithshme të  Doganave”. 

 

15.9.2000 

15.9.2000 

 

 

3 

80 Urdhër i Kryeministrit nr. 215, datë 21.9.2000 

“Për studimin e numrit limit të  punonjësve me 

pagës e, brenda strukturave të  forcave të  

armatosura”. 

 

12.9.2000 

21.9.2000 

 

 

3 

81 Urdhër i Kryeministrit nr. 220, datë 28.9.2000, 

“Për ruajtjen  dhe sigurimin e objekteve të  

rëndësishme shtetërore dhe për  patrullimin e 

akseve rrugore me forca ushtarake, të  

Ministrisë së Mbrojtjes” dhe relacioni përkatës. 

 

21.9.2000 

28.9.2000 

 

 

8 

82 Letër e Kryeministrit, dërguar ambasadorit të  

OSBE-së në Shqipëri “Për  përfundimin me 

sukses të  zgjedhjeve lokale në Shqipëri”. 

2.10.2000 

2.10.2000 

 

2 

83 Detyra dhe porosi të  Kryeministrit, dërguar 

ministrive dhe institucioneve përkatëse “Për  

marrjen  e masave për  garantimin  e fushatës 

dhe të  zgjedhjeve për  organet e pushtetit 

vendor dhe dekreti i Presidentit për  datën e 

zgjedhjeve”. 

 

28.7.2000 

7.10.2000 

 

 

24 

84 Urdhër i Kryeministrit nr. 222, datë 

23.10.2000, “Pajisje me numër telefoni celular” 

dhe relacioni përkatës. 

27.9.2000 

23.10.2000 

 

4 

85 Urdhër i Kryeministrit nr. 223, datë 

23.10.2000, “Për sistemimin e Gjykatës 

Kushtetuese në ambiente të  reja” dhe relacioni 

përkatës. 

 

24.7.2000 

23.10.2000 

 

 

7 

86 Urdhër i Kryeministrit nr. 230, datë 

27.10.2000, “Për kursimin maksimal të  

energjisë elektrike, në institucionet shtetërore”. 

 

27.10.2000 

27.10.2000 

 

 

3 

87 Urdhër i Kryeministrit nr. 232, datë 27.10.2000  



8 
 

27.10.2000, “Për pranimet në shkollat e larta, 

në kuotat e Kryeministrit.” 

27.10.2000 4 

88 Urdhër i Kryeministrit nr. 233, datë 

30.10.2000, “Për pranimet në Akademinë e 

Policisë, në kuotat e Kryeministrit. 

30.10.2000 

30.10.2000 

 

3 

89 Urdhër i Kryeministrit nr. 234, datë 

31.10.2000, “Për  përballimin e situatës 

hidroenergjetike në vend”.  

31.10.2000 

31.10.2000 

 

3 

90 Urdhër i Kryeministrit nr. 235, datë 2.11.2000, 

“Për kontrollin në Zyrën e Regjistrimit të  

Pasurive të  Paluajtshme.” 

2.11.2000 

2.11.2000 

 

3 

91 Urdhër i Kryeministrit nr. 238, datë 

13.11.2000, “Për organizimin dhe funksionimin 

e grupit të  monitorimit të  planit 

antikorrupsion” dhe relacioni përkatës. 

 

13.11.2000 

13.11.2000 

 

 

6 

92 Struktura dhe organika të  Këshillit të  

Ministrave, ministrive dhe institucioneve të  

tjera për  vitin 2000, miratuar nga Kryeministri. 

 

2.12.1999 

14.11.2000 

 

 

205 

93 Urdhër i Kryeministrit nr. 242, datë 

16.11.2000, “Për ngritjen e grupit të  punës për  

evidentimin e godinave të  lira dhe 

informacioni përkatës”. 

4.10.2000 

16.11.2000 

 

5 

94 Urdhër i Kryeministrit nr. 243, datë 

16.11.2000, “Për  krijimin e grupit të  punës për  

përgatitjen e projektit: Për minimumin jetik” 

dhe relacioni përkatës. 

 

19.10.2000 

16.11.2000 

 

 

5 

95  

Urdhër i Kryeministrit nr. 244, datë 

16.11.2000, “Për krijimin e grupit të  punës, për  

hartimin e programit dhe të  strategjisë 

afatshkurtër për  rritjen e sigurisë dhe të  

vërtetësisë së vërtetimeve që lëshohen nga 

institucionet e administratës shtetërore”. 

 

 

22.9.2000 

16.11.2000 

 

 

 

9 

 

 

 

96 Urdhër i Kryeministrit nr. 245, datë 

17.11.2000, “Për pjesëmarrjen e ministrave në 

mbledhjen e parë të  këshillave të  qarqeve” 

dhe informacioni përkatës. 

 

16.11.2000 

17.11.2000 

 

 

4 

    

97 Urdhër i Kryeministrit nr. 249, datë 

20.11.2000, “Për koordinatoret e integrimit 

europian në ministri dhe institucionet 

qendrore”. 

20.11.2000 

20.11.2000 

 

3 

98 Urdhër i Kryeministrit nr. 250, datë 

21.11.2000, “Për pranimet në shkollat e larta në 

kuotat e Kryeministrit”. 

21.11.2000 

21.11.2000 

 

6 

99 Urdhër i Kryeministrit nr. 251, datë 

22.11.2000, “Për krijimin  e grupit të  punës për  

rishikimin e akteve qe rregullojnë kriteret, 

masën dhe mënyrat e përfitimit të  dietave nga 

funksionarët e administratës shtetërore”. 

 

22.11.2000 

22.11.2000 

 

 

2 
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100 Urdhër i Kryeministrit nr. 252, datë 

23.11.2000, “Për kontrollin e fondeve 

buxhetore në Ministrinë e Rendit Publik”. 

23.11.2000 

23.11.2000 

 

3 

101  Urdhër i Kryeministrit nr. 253,datë 23.11.2000, 

“Për krijimin e Komisionit Task Force, për  

mbrojtjen e pasurisë pyjore”. 

23.11.2000 

23.11.2000 

 

3 

102 Porosi e detyra, drejtuar Ministrisë së Rendit 

Publik “Për  vlerësimin dhe verifikimin  e  

informacionit të  dërguar nga Shërbimi  

Informativ Shtetëror për punonjës të  

inkriminuar në strukturat e Ministrisë së Rendit 

Publik”.  

 

30.11.2000 

30.11.2000 

 

 

1 

103 Urdhër i Kryeministrit nr. 258, datë 

30.11.2000, “Për krijimin e grupit 

ndërministror të  punës për  përgatitjen e akteve 

nënligjore në zbatim të  ligjit nr. 8457, datë 

11.2.1999, për informacionin e klasifikuar 

sekret shtetëror”. 

 

30.11.2000 

30.11.2000 

 

 

6 

104 Urdhër i Kryeministrit nr. 259,datë 1.12.2000, 

“Për pranimet në shkollat e larta, në kuotat e 

Kryeministrit”. 

1.12.2000 

1.12.2000 

 

3 

105 Kërkesë e Kryeministrit, drejtuar Gjykatës 

Kushtetuese, “Për  interpretimin e pikës 1 të  

nenit 12 të  Kushtetutës ku thuhet: Forcat e 

Armatosura, sigurojnë pavarësinë e vendit, si 

dhe mbrojnë tërësinë territoriale dhe rendin e 

tij kushtetues”. 

 

4.12.2000 

4.12.2000 

 

 

2 

106 Urdhër i Kryeministrit nr. 261, datë 5.12.2000, 

“Për krijimin e grupit të  punës, për  rishikimin 

e legjislacionit në fushën e planifikimit të  

territorit”. 

5.12.2000 

5.12.2000 

 

 

5 

107 Kërkesa të  Ministrisë së Punëve të  Jashtme, 

dërguar Këshillit të  Ministrave “Për  dhënie 

agrementi për  ambasador dhe përgjigjet 

përkatëse”. 

 

9.2.2000 

6.12.2000 

 

 

14 

108 Urdhër i Kryeministrit nr. 263, datë 8.12.2000, 

“Për krijimin e grupit të  punës, për  

realizimin e albumit: “Shqipëria” me 

pamje nga Republika e Shqipërisë”. 

 

8.12.2000 

8.12.2000 

 

 

2 

109 Urdhër i Kryeministrit nr.  264, datë 

11.12.2000, “Për sistemimin me ambiente të  

disa institucioneve shtetërore”. 

11.12.2000 

11.12.2000 

 

8 

110 Urdhër i Kryeministrit nr. 268, datë 

15.12.2000, “Për   krijimin e komitetit 

ndërmjedisor për  problemet e energjisë‟. 

15.12.2000 

15.12.2000 

 

3 

111 Urdhër i Kryeministrit nr. 269, datë 

18.12.2000, “Për ushtrimin e kontrollit në 

Drejtorinë e Përgjithshme të  Doganave dhe në 

doganat: Durrës, Tiranë”. 

18.12.2000 

18.12.2000 

 

2 



10 
 

112 Vërejtje dhe porosi të  Kryeministrit, drejtuar 

ministrit të  Drejtësisë “Për  marrjen e masave 

për  kryerjen e detyrimeve ligjore për  tërheqjen  

e të  dënuarve me vendim të  formës së prerë 

nga dhomat e paraburgimit”. 

 

2.12.2000 

18.12.2000 

 

 

3 

113 Urdhër i Kryeministrit nr. 271, datë 

19.12.2000, “Për krijimin e grupit  të  punës për  

studimin e hapësirave për  instalimin e 

rezervuarëve të  gazit dhe të  karburanteve”. 

 

19.12.2000 

19.12.2000 

 

 

3 

114 Urdhër i Kryeministrit nr. 272,datë 20.12.2000, 

për një ndryshim në urdhrin nr. 209, datë 

20.12.2000, “Për raportimin dhe paraqitjen e të  

dhënave nga ministritë dhe institucionet e tjera 

qendrore për  administrimin e mjediseve që 

kanë në përdorim”. 

 

20.12.2000 

20.12.2000 

 

 

2 

    

115 Propozime të  Kryeministrit, relacione, dërguar 

Presidentit, “Për  lirime dhe emërime në detyrë 

të  funksionareve të  lartë shtetërore” dhe 

dekretet përkatëse. 

 

23.12.1999 

22.12.2000 

 

 

115 

116 Urdhër i Kryeministrit nr. 273, datë 

22.12.2000, “Për ushtrim kontrolli në 

Ministrinë e Punëve të  Brendshme”. 

22.12.2000 

21.12.2000 

 

2 

117 Urdhër i Kryeministrit nr. 275, datë 

22.12.2000, “Për kursimin maksimal të  

energjisë elektrike në institucionet shtetërore”. 

 

22.12.2000 

22.12.2000 

 

 

2 

118 Autorizime, plotfuqi të  Këshillit të  Ministrave 

“Për  nënshkrimin e marrëveshjeve të  

ndryshme në emër të  Republikës  së 

Shqipërisë”.  

 

6.1.2000 

23.12.2000 

 

 

2 

119 Urdhër i Kryeministrit nr. 276, datë 

28.12.2000, “Për emërimin e grupit të  punës 

për  prezantimin e projekteve në kuadrin e 

planit grek të  Ballkanit, për  rikonstruksionin 

ekonomik të  Ballkanit prej 55.35 milionë 

dollarë”. 

 

28.12.2000 

28.12.2000 

 

 

3 

120 Urdhër i Kryeministrit nr. 277, datë 

28.12.2000, “Për shpërblimin  e anëtareve të  

Këshillit të  Ministrave.” 

28.12.2000 

28.12.2000 

 

2 

121 Urdhër i Kryeministrit nr. 278, datë 

28.12.2000, “Për ngritje e grupit të  kontrollit 

për  verifikimin e zbatimit të  vendimeve të  

Këshillit të  Ministrave, që kanë lejuar 

përdorimin e procedurës së prokurimit të  

drejtpërdrejtë”. 

 

 

28.12.2000 

28.12.2000 

 

 

 

3 

122 Propozime të  Këshillit të  Ministrave, dërguar 

Presidentit të  Republikës “Për  akreditim 

ambasadoresh dhe dekretet përkatëse”.  

 

6.1.2000 

29.12.2000 

 

 

98 

 

123 

 

II.KABINETI I KRYEMINISTRIT 
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Teza për  fjalime, programi i vizitës dhe fjalime 

përgatitur nga kabineti i Kryeministrit, “Për  

vizitën e Kryeministrit në rrethet Gjirokastër, 

Delvine e Sarandë”. 

9.1.2000 

9.1.2000 

11 

124 Informacione mbi problemet e ngritura në 

takimet e Kryeministrit në Gjirokastër, 

Sarandë, Himarë dhe Korçë dhe disa nga 

rrugëzgjidhjet e tyre. 

 

14.1.2000 

17.4.2000 

 

 

42 

125 Informacion i Ministrisë së Arsimit dhe 

Shkencës dhe Ministrisë së Punëve Publike, 

dërguar Kryeministrit, për  projektin: 

“Standardet e cilësisë në ndërtim”, të  

protokollit operativ në rajonin e Pulias në 

kuadrin e programit: “Interreg II, Pulia-

Shqipëri”. 

 

 

 

28.4.2000 

28.4.2000 

 

 

 

 

2 

126 Apel i Këshillit Organizativ të  Kosovës 

drejtuar Kryeministrit, “Për  përkrahjen e 

shënimit të  përvjetorit të  dëbimit të  

shqiptareve nga trevat e Kosovës dhe kthimit të  

tyre në vatrat e veta”. 

 

19.5.2000 

19.5.2000 

 

 

3 

127 Informacion i Fondit të  Zhvillimit Shqiptar, 

dërguar Kryeministrit, “Për  ecurinë e 

projekteve të  financuara nga ky fond”. 

 

29.5.2000 

29.5.2000 

 

 

2 

128 Informacion i Agjencisë së Prokurimit Publik 

dërguar Kryeministrit, “Mbi tenderin e 

zhvilluar nga Filiali Energjetik, Tiranë”. 

31.5.2000 

31.5.2000 

 

3 

129 Memo e këshilltarit ekonomik, drejtuar 

Kryeministrit, “Mbi disa probleme të  ngritura 

nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve dhe 

mendime për  zgjidhjen e tyre”. 

 

25.5.2000 

31.5.2000 

 

 

8 

130 Kërkesë e Kuvendit dërguar Kryeministrit, “Për  

seance pyetjesh dhe materialet përkatëse 

përgatitur nga kabineti i Kryeministrit për  këtë 

çështje”. 

 

29.5.2000 

136.2000 

 

 

113 

131 Memorandumi i këshilltarit diplomatik, 

drejtuar Kryeministrit me mendime e 

sugjerime, “Mbi qëndrimin për  samitin e 

propozuar nga Bashkimi Europian”.  

 

12.7.2000 

12.7.2000 

 

 

1 

132 Memo e këshilltarit për  sigurimin kombëtar 

drejtuar Kryeministrit, me mendime e 

rekomandime mbi shtimin e tre funksioneve 

organike në varësi të  këshilltarit, “Për  

sigurimin kombëtar”. 

 

12.7.2000 

12.7.2000 

 

 

2 

133 Informacion i këshilltarit diplomatik, dërguar 

Kryeministrit, “Mbi zhvillimin e takimit të  

nismës së Adriatikut më 10 gusht, në Romë”. 

 

11.8.2000 

11.8.2000 

 

 

1 

134 Memo e këshilltarit për  kulturën drejtuar 

Kryeministrit, me mendime e sugjerime rreth 

ankesës së z. Neshat Tozaj “Për  rishikimin e 

aprovimit të  statusit dhe rregullores së një 

 

15.8.2000 

15.8.2000 

 

 

2 
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shoqate paralele për  mbrojtjen e të  drejtave të  

autorit”. 

135 Memo e këshilltarit diplomatik drejtuar 

Kryeministrit me mendime e sugjerime “Për  

takimin me kryetarin e delegacionit të: NATO-

s Ballkans Task Force”. 

 

19.8.2000 

19.8.2000 

 

 

1 

136 Memo e këshilltarit për  ekonominë, drejtuar 

Kryeministrit me mendime e sugjerime “Për  

qartësimin e gjendjes lidhur me studimin 

urbanistik të  qendrës së Tiranës”. 

 

21.8.2000 

21.8.2000 

 

 

1 

    

137 Memo e këshilltarit për  zonën verilindore, 

“Mbi disa arritje dhe mangësi të  paraqitura në 

raportin mbi  gjendjen socialekonomike të  

prefekturës së Kukësit për  gjashtëmujorin e 

parë të  vitit 2000” dhe raporti përkatës. 

 

 

5.8.2000 

21.8.2000 

 

 

 

13 

138 Memo e këshilltarit për  ekonominë, drejtuar 

Kryeministrit, me mendime lidhur me një 

letërankese të  firmës “Skenderbej, Shpk”. 

 

22.8.2000 

22.8.2000 

 

 

1 

139 Memo e këshilltarit për  ekonominë, drejtuar 

Kryeministrit, me mendime rreth kërkesave të  

sindikatës së “Fabrikës sëÇimentos”, Fushë-

Krujë. 

 

23.8.2000 

23.8.2000 

 

 

1 

140 Memo e këshilltarit për  arsimin, drejtuar 

Kryeministrit, me mendime e sugjerime, “Për  

analizat e punës të  zhvilluara në dikastere”. 

 

25.8.2000 

25.8.2000 

 

 

2 

141 Memo e këshilltarit për  kulturën, rininë dhe 

sportet, drejtuar Kryeministrit me mendime  e 

sugjerime “Për  disa çështje të  rëndësishme të  

kulturës shqiptare”. 

29.8.2000 

29.8.2000 

 

2 

142 Memo e këshilltarit diplomatik, drejtuar 

Kryeministrit, me mendime e sugjerime “Për  

qëndrimin  e Qeverisë shqiptare, ndaj opozitës 

serbe për  bojkotin”. 

 

29.9.2000 

29.9.2000 

 

 

1 

143 Memo e këshilltarit për  sigurimin kombëtar, 

drejtuar Kryeministrit, “Për  pikat e bisedimit 

me komandantin suprem të  NATO-s për  

Europën, gjeneralin Ralston”. 

 

30.8.2000 

30.8.2000 

 

 

5 

144 Memo e këshilltarit për  ekonominë, drejtuar 

Kryeministrit, me mendime për  

projektvendimin, “Për  subvencionimin dhe 

prokurimin me kuotim nga KESH-it, 

(Korporata Elektroenergjetike shqiptare)”. 

 

 

6.9.2000 

6.9.2000 

 

 

1 

145 Memo e këshilltarit për  sigurimin kombëtar, 

drejtuar Kryeministrit, “Mbi tezat e bisedime 

me Ministrin e Brendshëm të  Malit të  Zi”. 

 

6.9.2000 

6.9.2000 

 

 

3 

146 Memo e këshilltarit të  Kryeministrit, “Për  

sigurimin kombëtar, me mendime e 

rekomandime për  projektin: Albatros”. 

11.9.2000 

12.9.2000 

 

3 
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147 Memo e këshilltarit diplomatik drejtuar 

Kryeministrit me konkluzione dhe 

rekomandime “Për  rritjen e interesimit dhe 

përkujdesjes nga organet shtetërore ndaj të  

burgosurve shqiptare jashtë vendit dhe 

materialet përkatëse për  këtë çështje”. 

 

 

6,8,2000 

13.9.2000 

 

 

 

10 

148 Memo e këshilltarit të  Kryeministrit, “Për  

ekonominë, drejtuar Kryeministrit, me 

mendime e sugjerime, mbi uljen e akcizës së 

karburanteve”. 

 

8.9.2000 

13.9.2000 

 

 

3 

149 Memo e këshilltarit për  ekonominë, drejtuar 

Kryeministrit, “Mendime mbi informacionin e 

ambasadorit pranë misionit në Bashkimin 

Europian”. 

 

14.9.2000 

14.9.2000 

 

 

2 

150 Memo e këshilltarit për  ekonominë dërguar 

Kryeministrit, me mendime e sugjerime për  

projektvendimin për disa shtesa dhe ndryshime 

në vendimin nr. 440, datë 9.9.1999, “Për 

strukturat dhe pagat e punonjësve të  policisë së 

ndërtimit”. 

 

14.9.2000 

14.9.2000 

 

 

2 

151 Memo e këshilltarit për  sigurimin kombëtar, 

drejtuar Kryeministrit, me mendime të  dhëna 

nga komisionet parlamentare, për  projektligjin 

“Për gomonet”. 

 

18.9.2000 

18.9.2000 

 

 

1 

152 Memo e këshilltarit, për  sigurinë kombëtare, 

drejtuar Kryeministrit me tezat, “Për  bisedimet 

me ambasadorët e OSBE-së në Vjenë”. 

 

18.9.2000 

18.9.2000 

 

 

3 

153 Memo e këshilltarit për  ekonominë, drejtuar 

Kryeministrit, me mendime e sugjerime lidhur 

me “Verifikimin e gjendjes në ish-hotel turizmi 

Korçë”. 

 

22.9.2000 

22.9.2000 

 

 

1 

154 Memo e këshilltarit për  sigurimin kombëtar, 

drejtuar Kryeministrit me informacione mbi 

“Zhvillimin e vizitës studimore  në NATO” dhe 

rekomandimet e dhëna. 

 

2.10.2000 

2.10.2000 

 

 

4 

155 Memo e këshilltarit për  sigurimin kombëtar, 

dërguar Kryeministrit, “Për  ngjarjet e 

ndodhura në shkallë vendi, më datën 

2.10.2000”. 

 

4.10.2000 

4.10.2000 

 

 

2 

156 Memo e këshilltarit për  ekonominë, drejtuar 

Kryeministrit, me mendime e sugjerime “Për  

prononcimin zyrtar politik të  Qeverisë 

shqiptare për  tregtinë e lirë me Bashkimin 

Europian”. 

 

9.10.2000 

9.10.2000 

 

 

1 

 

157 

 

Informacion i këshilltarit diplomatik, dërguar 

Kryeministrit, “Mbi marrëdhëniet e vendit tonë 

me Rusinë në funksion të  takimit me 

ambasadorin e Rusisë”. 

 

 

2000 

2000 

 

 

2 
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 III.MBLEDHJE TË  KËSHILLIT të        

MINISTRAVE 

  

158 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të  

Ministrave, datë 4.1.2000, “Për  prioritetet e 

Qeverisë për  vitin 2000”.  

4.1.2000 

4.1.2000 

 

18 

159 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. datë 

6.1.2000, “Për përdorimin e fondit kundërparti 

të  bashkëfinancimit japonez me projektin 

ASAC-së”, mendime dhe relacioni përkatës. 

 

 

6.1.2000 

6.1.2000 

 

 

4 

160  Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të  

Ministrave, “Për  shqyrtimin e propozimit të  

palës italiane lidhur me Korridorin e Tetë”, si 

dhe mendim i Ministrisë së Punëve të  Jashtme 

për  këtë çështje. 

 

 

5.1.2000 

7.1.2000 

 

 

 

13 

161 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të  

Ministrave për  shqyrtimin e projektvendimit, 

“Për një shtesë në vendimin nr. 378, datë 

12.8.1999”, relacion, mendime dhe 

projektvendimi përkatës. 

 

6.12.1999 

7.1.2000 

 

 

12 

162 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të  

Ministrave, për  shqyrtimin e projektvendimit, 

“Për shkëmbimin e objekteve  në ish-

aerodromin e Tiranës”, mendime, relacion dhe 

projektvendimi përkatës. 

24.12.1999 

7.1.2000 

 

12 

163 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 4, datë 

12.1.2000, për një ndryshim në vendimin nr. 

129, datë 18.3.1999, “Për procedurat dhe për  

dhënien e lejeve të  autorizimit për  tregtimin e 

naftës, gazit dhe të  nënprodukteve të  tyre”, 

relacion dhe procesverbali i mbledhjes 

përkatëse. 

 

 

12.1.2000 

12.1.2000 

 

 

 

11 

164 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 5, datë 

13.1.2000 për miratimin në parim të: “Projektit 

të  asistencës për  zgjedhjet elektorale”, 

relacion dhe procesverbali mbledhjes 

përkatëse. 

 

13.1.2000 

13.1.2000 

 

 

12 

165 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 6, datë  

13.1.2000 për një ndryshim në vendimin nr. 

831, datë 28.12.1998, “Për mënyrën e dhënies 

me qira të tokës bujqësore, pasuri shtetërore”, 

mendime, relacion dhe procesverbali i 

mbledhjes përkatëse. 

 

 

 

23.11.1999 

13.1.2000 

 

 

 

10 

    

166 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 7, datë 

13.1.2000, për masat dhe mënyrën e zbatimit të  

projektit: “Shtimi i prodhimeve   ushqimore 2 

KR, financim falas i Qeverisë japoneze”, 

mendime, relacion dhe procesverbali i 

mbledhjes përkatëse. 

 

 

28.12.1999 

13.1.2000 

 

 

 

10 
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167 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 8, datë 

13.1.2000, për një shtesë në vendimin nr. 378, 

datë 12.8.1999, “Për kalimin e së drejtës së 

përfaqësuesit të  pronarit, për  disa objekte 

prone publike, organeve të  qeverisjes 

vendore”, relacion dhe procesverbali i 

mbledhjes përkatëse. 

 

11.1.2000 

13.1.2000 

 

 

 

 

9 

168 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 9, datë 

13.1.2000, për disa ndryshime në vendimin nr. 

562, datë 2.12.1999, “Për pranimin e kërkesave 

për  statusin e veteranit të  luftës kundër 

pushtuesve nazifashiste, të  popullit shqiptar”, 

mendime, relacion dhe procesverbali i 

mbledhjes përkatëse. 

 

 

 

24.12.1999 

13.1. 2000 

 

 

 

 

8 

169 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 10, datë 

13.1.2000, për miratimin në parim, të  

memorandumit: “Për  bashkëpunimin 

ekonomik , tregtar dhe kulturor, ndërmjet 

Qeverisë së Republikës së Shqipërisë dhe 

Qeverisë së Republikës së Malit të  Zi”, 

memorandumi, mendime, relacion dhe 

procesverbali i mbledhjes përkatëse. 

 

 

 

24.12.1999 

13.1.2000 

 

 

 

 

12 

170 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 11, datë 

13.1.2000 për miratimin në parim të: 

“Protokollit të  Vilniusit të  3 qershorit 1999, që 

përmban modifikimin e Konventës për  

Transportet Ndërkombëtare Hekurudhore, 

(COTIF) të  9 majit 1980”, mendime, relacion 

dhe procesverbali i mbledhjes përkatëse. 

 

 

 

13.121999 

13.1.2000 

 

 

 

 

17 

171 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 12, datë 

13.1.2000, për miratimin e protokollit të  

bisedimeve të  sesionit të  dytë të  komisionit të  

përbashkët ndërqeveritar, shqiptaro-slloven: 

“Për  bashkëpunimin  ekonomik dhe tregtar”, 

relacioni, protokoll dhe procesverbali i 

mbledhjes përkatëse. 

 

 

22.12.1999 

13.1.2000 

 

 

12 

172 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 13, datë 

13.1.2000, “Për  hapjen e shkollës 

pasuniversitare  të  administrim biznesit”, 

mendime, relacion  dhe procesverbali i 

mbledhjes përkatëse. 

 

6.8.1999 

13.1.2000 

 

 

7 

173  Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 14, datë 

13.1.2000, “Për një ndryshim në vendimin nr. 

410, datë 8.10.1994”, relacion dhe 

procesverbali i mbledhjes përkatëse. 

 

7.1.2000 

13.1.2000 

 

 

6 

174 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të  

Ministrave, për  shqyrtimin e projektligjit:  “Për 

kujdestarinë e fëmijës”. 

13.1.2000 

13.1.2000 

 

1 

175 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të  

Ministrave, datë 13.1.2000, për  shqyrtimin  e 

 

13.1.2000 
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disa çështjeve jashtë rendit të  ditës dhe 

informacioni përkatës. 

13.1.2000 6 

176 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 15, datë 

21.1.2000, “Për një shtesë në buxhetin e 

miratuar për  vitin 2000, për  Ministrinë e 

Bujqësisë dhe Ushqimit, për  përballimin e 

situatës së krijuar nga stuhia detare në rrethin e 

Lezhës”, mendime, relacion dhe procesverbali i 

mbledhjes përkatëse. 

7.1.2000 

21.1.2000 

 

9 

177 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 16, datë 

21.1.2000, “Për bashkimin e ambasadës së 

Republikës së Shqipërisë në Mbretërinë e 

Belgjikës dhe në Dukatin e Madh të  

Luksemburgut dhe të  Misionit të  Përhershëm 

të  Republikës së Shqipërisë, pranë Bashkimit 

Europian”, relacion dhe procesverbali i 

mbledhjes përkatëse. 

 

 

 

6.1.2000 

21.1.2000 

 

 

 

 

8 

178 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 18, datë 

21.1.2000, “Për zotërimin e aksioneve të  

shoqërisë Banka Kombëtare Tregtare”, 

mendime dhe relacioni përkatëse. 

 

28.12.1999 

21.1.2000 

 

 

8 

179 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 19, datë 

21.1.2000 “Për ruajtjen e ndërtesës së 

Ministrisë së Punëve të  Jashtme nga Garda e 

Republikës”, mendime, relacion dhe 

procesverbali I mbledhjes përkatëse. 

 

28.12.1999 

21.1.2000 

 

 

8 

180 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 21, datë 

21.1.2000 për disa ndryshime në vendimin  nr. 

834, datë 30.12.1998 “Për procedurat e 

privatizimit të  Bankës Kombëtare Tregtare 

Sha”, mendime dhe relacioni përkatës. 

 

28.12.1999 

1.1.2000 

 

 

8 

181 Vendimi i Këshillit të  Ministrave nr. 22, datë 

21.1.2000 për disa ndryshime dhe shtesa në 

vendimi n nr. 160, datë 18.3.1996 “Për kalimin 

në pronësi të  Bankës Tregtare Kombëtare, të  

objekteve dhe truallit të  uzinës së prodhimit të  

makinerive në Tiranë dhe të  truallit në ish-

kënetën e Durrësit”, mendime, relacion  dhe 

procesverbali i mbledhjes përkatëse. 

 

 

 

28.12.1999 

21.1.2000 

 

 

 

 

12 

182 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 23, datë 

21.1.2000, për   miratimin  në parim të  

marrëveshjes ndërmjet Qeverisë së Republikës 

së Shqipërisë dhe Republikës Federale të  

Gjermanisë: “Për  lejimin e kthimit transit të  

detyruar të  shtetasve jugosllave (shqiptare të  

Kosovës) për  në Kosovë”, marrëveshja, 

mendime, relacion dhe procesverbali i 

mbledhjes përkatëse. 

 

 

7.1.2000 

21.1.2000 

 

 

 

17 
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183 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 24, datë 

21.1.2000, për një ndryshim në vendimin nr. 

393, datë 3.9.1992, “Për pagat e punonjësve të  

institucioneve buxhetore”, mendime, relacion 

dhe procesverbal  i mbledhjes përkatëse. 

 

 

9.9.1999 

21.1.2000 

 

 

 

10 

184 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 25, datë 

21.1.2000, për  miratimin në parim të   

marrëveshjes ndërmjet Qeverisë së Republikës 

së Shqipërisë dhe Republikës Federale të  

Gjermanisë: “Për  lejimin e udhëtimit tranzit, 

vullnetar, të  shtetasve jugosllave (shqiptare të  

Kosovës)  për  në Kosovë”, marrëveshja, 

mendime dhe relacioni përkatës. 

 

 

 

 

12.1.2000 

21.1.2000 

 

 

 

 

 

14 

185 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të  

Ministrave, për  shqyrtimin e 

projektdokumentit: “Mbi politiken e Qeverisë 

së Shqipërisë dhe planifikimin dhe përballimin 

e emërgjencave civile”, relacion dhe 

procesverbal i  mbledhjes përkatëse. 

 

21.1.2000 

21.1.2000 

 

 

17 

186 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të  

Ministrave për  shqyrtimin e projektvendimit 

për një shtesë në vendimin nr. 505, datë 

24.10.1994: “Për   trajtimin  me ushqim të  

kuadrove ushtarake aktive, që shërbejnë në 

strukturën e ushtrisë”. 

 

21.1.2000 

21.1.2000 

 

 

3 

187 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 26, datë 

26.1.2000, për një ndryshim në vendimin nr. 

485, datë 21.10.1999: “Për miratimin e 

shpërndarjes së fondeve të  dhëna nga qeveria 

japoneze, si mbështetje buxhetore për  

përballimin e situatës së krijuar për  shkak të  

krizës në Kosovë”, mendim dhe relacioni 

përkatës. 

 

 

25.1.2000 

26.1.2000 

 

 

 

5 

188 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 27, datë 

28.1.2000 “Për blerjen e energjisë elektrike nga 

KESH Sha, me procedure: Kërkesë për  

kuotim”mendime për  projektvendimin, 

relacion dhe procesverbali i mbledhjes 

përkatëse. 

 

25.1.2000 

28.1.2000 

 

 

20 

189 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 28, datë 

28.1.2000: “Për trajtimin e ushtarakeve të  

shërbimit aktiv të  përhershëm që shërbejnë në 

strukturat e Shërbimit Informativ të  Shtetit”, 

mendime, relacion dhe procesverbali i 

mbledhjes përkatëse. 

 

 

 

9.12.1999 

28.1.1999 

 

 

 

 

11 

190 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 29, datë 

28.1.2000:  “Për shpronësimin për  interes 

publik të  pasurive të  paluajtshme, që preken 

nga zgjerimi i segmentit rrugor kthesa e 

 

 

1.12.1999 

28.1.2000 

 

 

 

14 
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Kamzës – Zogu i Zi”, mendime, relacion dhe 

procesverbali i mbledhjes përkatëse.  

191 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 30, datë 

28.1.2000: “Për përdorimin e ndihmave në 

artikuj ushqimore e material veshmbathje”, 

mendime, relacion dhe procesverbal i 

mbledhjes përkatëse.  

21.6.1999 

28.1.2000 

 

11 

192 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 31, datë 

28.1.2000 për miratimi  në parim të  

memorandumit financiar, të  shtesës së 

programit operacional të  vendit (COP), në 

kuadër të  programit “PHARE”, të  Komisionit 

Europian për  vitin 1999: “Për  shumën grant 

prej 3 milionë eurosh, për  ndërtimin e 

seksionit rrugor Durrës-Rrogozhine, të  

korridorit Lindje-Perendim”, mendime, 

relacion dhe procesverbali i mbledhjes 

përkatëse. 

 

 

 

25.1.2000 

28.1.2000 

 

 

 

 

14 

193 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 32, datë 

28.1.2000, për miratimin e protokollit të  

sesionit të  parë të  komisionit të  përbashkët 

ndërqeveritar shqiptaro-kroat: “Për  

bashkëpunimin ekonomik dhe tregtar”, relacion 

dhe procesverbal i mbledhjes përkatëse. 

 

 

11.1.2000 

28.1.2000 

 

 

 

22 

194 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 33, datë 

28.1.2000 për  miratimin në parim, të  

marrëveshjes së kredisë së zhvillimit, ndërmjet 

Shqipërisë dhe Shoqatës Ndërkombëtare për  

Zhvillim (IDA): “Për  projektin e rehabilitimit 

urgjent të  furnizimit me ujë”, mendime për  

projektvendimin, relacion dhe procesverbali i 

mbledhjes përkatëse. 

 

26.1.2000 

28.1.2000 

 

 

61 

195 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 34, datë 

28.1.2000 për miratimin në parim të  

protokollit të  bisedimeve të  sesionit të  parë të  

komisionit të  përbashkët ndërqeveritar 

shqiptaro-çek: “Për  bashkëpunimin ekonomik 

dhe tregtar dhe për  miratimin në parim  të  

rregullores së punës të  komisionit”, relacione, 

informacione dhe procesverbali i mbledhjes 

përkatëse. 

 

 

 

 

23.12.1999 

28.1.2000 

 

 

 

 

 

38 

196 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 35, datë 

28.1.2000, për miratimin e protokollit të  

sesionit të  shtatë ndërqeveritar, shqiptaro-grek:  

“Për  bashkëpunimin ekonomik, industrial, 

teknik dhe shkencor,ndërmjet Qeverisë së 

Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së 

Republikës së Greqisë”, relacion dhe 

procesverbali i mbledhjes përkatëse. 

 

 

 

 

17.1.2000 

28.1.2000 

 

 

 

 

 

32 

197 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 36, datë   
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28.1.2000:  “Për krijimin e Komisionit 

Kombëtar Shqiptar për  UNESCO-n”, 

mendime, relacion dhe procesverbali i 

mbledhjes përkatëse. 

5.11.1999 

28.1.2000 

 

14 

198 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 37, datë 

28.1.2000 për miratimin në parim  të  

protokollit të  bashkëpunimit,ndërmjet 

Ministrisë së Rendit Publik të  Republikës së 

Shqipërisë dhe Ministrisë së Brendshme të  

Republikës italiane:  “Për  konsulencë dhe 

asistence për  riorganizimin e forcave të  

policisë shqiptare dhe për  zhvillimin e 

bashkëpunimit ndërmjet dy vendeve, në luftën 

kundër kriminalitetit”, relacion dhe 

procesverbali i mbledhjes përkatëse. 

 

 

 

 

 

7.1.2000 

28.1.2000 

 

 

 

 

 

10 

199 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të  

Ministrave për  shqyrtimin e relacionit të  

Ministrisë së Drejtësisë:  “Për  ndihmën 

gjyqësore, familjeve të  viktimave të  Kanalit të  

Otrantos”. 

 

 

20.12.1999 

28.1.2000 

 

 

 

15 

200 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të  

Ministrave datë 28 janar 2000, për  shqyrtimin 

e projektligjit:  “Për parandalimin e pastrimit të  

parave”. 

 

28.1.2000 

28.1.2000 

 

 

3 

201 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 40, datë 

3.2.2000, për disa ndryshime në vendimin nr. 

207, datë 28.4.1999:  “Për ndarjen dhe 

ristrukturimin e Fondit të  Zhvillimit Shqiptar”, 

mendime, relacion dhe procesverbali i 

mbledhjes përkatëse.  

 

21.1.2000 

3.2.2000 

 

 

9 

202 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të  

Ministrave datë 3.2.2000, për  shqyrtimin e 

projektligjit:  “Për parandalimin e pastrimit të  

parave”, mendime për  projektin, relacion 

dërguar Kuvendit për  këtë çështje, dekret dhe 

ligji përkatës.  

 

 

14.12.1999 

3.2.2000 

 

 

 

28 

203 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të  

Ministrave, dt. 3.2.2000, për  shqyrtimin e 

projektvendimit: “Për krijimin e sektorit të  

Policisë, për  grumbullimin e armëve dhe të  

municioneve luftarake”, projektvendimi, 

mendime rreth tij dhe relacioni përkatës. 

 

 

17.12.1999 

3.2.2000 

 

 

 

18 

204 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të  

Ministrave, datë 3.2.2000, për  shqyrtimin e 

projektvendimit: “Për tarifat e përdoruesve të  

pronësisë artistike”, projektvendimi, mendime 

rreth tij  dhe relacioni  përkatës. 

 

 

5.1.2000 

3.2.2000 

 

 

 

13 

205 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 41, datë 

3.2.2000: “Për dhënie shtesë pensioni të  

posaçëm familjeve  të  Ilirjan Arapit dhe 

 

8.2.1999 

3.2.2000 

 

 

25 
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Kujtim Frangut”, mendime rreth 

projektvendimit, relacion, dokumentacioni 

përkatës dhe procesverbali i mbledhjes për  

këtë çështje. 

206 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 38, datë 

3.2.2000, për përdorimin nga entet shtetërore të  

procedurës: “Prokurim i  drejtpërdrejtë, për  

furnizimin me bukë”, mendime, relacion dhe 

procesverbali i mbledhjes përkatëse. 

 

 

28.12.2000 

3.2.2000 

 

 

 

12 

207 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të  

Ministrave, datë 3.2.2000, për  shqyrtimin e 

projektvendimit: “Për dhënie fondesh për  

spostimin pjesor të  linjës së tensionit të  lartë 

35 kw, brenda qytetit të  Tiranës”, 

projektvendimi dhe relacioni përkatës.  

22.11.1999 

3.2.2000 

 

6 

208 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të  

Ministrave për  shqyrtimin e projektvendimit 

për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 

8388, datë 5.8.1999: “Për grumbullimin e 

armëve dhe municioneve luftarake, projektligj 

dhe relacion dërguar Kuvendit për  këtë 

çështje”, mendime të  Ministrisë së Drejtësisë 

rreth këtij projektligji.  

 

 

3.2.2000 

3.2.2000 

 

 

 

12 

209 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të  

Ministrave, datë 3.2.2000, për  shqyrtimin e 

projektvendimit: “Për ratifikimin e 

marrëveshjes shtesë për  zbatimin e protokollit 

të  asistencës e të  bashkëpunimit dhe të  

marrëveshjes shtesë të  protokollit ndërmjet 

Ministrisë së Mbrojtjes së Republikës së 

Shqipërisë dhe Ministrisë së Mbrojtjes 

Kombëtare të  Republikës së Greqisë për  

veprimtarinë e misionit grek të  asistencës 

logjistike (HELAMA)".  

 

 

 

3.2.2000 

3.2.2000 

 

 

 

 

2 

210 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 42, datë 

8.2.2000 për   miratimin në parim  të  

memorandumit  të  mirëkuptimit: “Për  krijimin 

e lehtësirave tregtare dhe të  transportit në 

Europën Juglindore”, relacion dhe 

procesverbali i mbledhjes përkatëse.  

 

 

7.2.2000 

8.2.2000 

 

 

 

12 

211 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të  

Ministrave, datë 8.2.2000:“Për  diskutimin mbi 

zhvillimet e Paktit të  Stabilitetit” dhe 

dokumentacioni përkatës.  

 

8.2.2000 

8.2.2000 

 

 

73 

212 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të  

Ministrave, për  shqyrtimin e projektligjit për 

ratifikimin  e marrëveshjes ndërmjet Qeverisë 

së Republikës së Shqipërisë dhe Këshillit 

Federal të  Zvicrës: “Për  statusin e personelit 

zviceran që do të  angazhohet në shkatërrimin e 

 

 

 

17.12.1999 

16.2.2000 

 

 

 

 

34 



21 
 

mbetjeve toksike, të  magazinuara në deport e 

ushtrisë shqiptare”, relacion dërguar Kuvendit 

për  këtë çështje, dekreti dhe ligji përkatës.   

213 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të  

Ministrave për  shqyrtimin e projektligjit për 

ratifikimin e Konventës: “Umbrella” për  

kuadrin institucional të  krijimit të  sistemeve  

ndërshtetërore të  transportimit të  naftës dhe të  

gazit, relacion  dërguar Kuvendit për  këtë 

çështje, marrëveshje, dekreti dhe ligji përkatës. 

 

 

 

12.1.2000 

16.2.2000 

 

 

 

 

32 

214 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 39, datë 

3.2.2000: “Për prokurimin e drejtpërdrejtë, për  

prodhimin dhe konfeksionimin e veshjeve, të  

artikujve për  fjetje, saracerie dhe të  këpucëve 

gjysma për  nevojat e ushtrisë, në ndërmarrjen 

e prodhimit të  veshjeve të  ushtrisë”, relacion, 

mendime dhe procesverbali i mbledhjes 

përkatëse. 

 

 

 

29.12.1999 

17.2.2000 

 

 

 

 

17 

215 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 43, datë 

17.12.2000, “Për kalimin në pronësi të  një 

sipërfaqeje trualli, në favor të  kishës katolike 

shqiptare, mbi të  cilin do të  ndërtohet 

kompleksi spitalor Zonja e Këshillit të  Mirë”, 

mendime, propozime, relacion dhe 

procesverbali i mbledhjes përkatëse. 

 

2.11.1999 

17.2.2000 

 

 

15 

216 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 44, datë 

17.2.2000, për miratimin në parim të  

marrëveshjes: “Për  konsolidimin e borxhit të  

jashtëm të  Republikës së Shqipërisë, në bazë të  

termave të  referencës së klubit të  Parisit, të  

22 korrikut të  1998, ndërmjet Qeverisë së 

Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së 

Republikës së Italisë”, relacion, mendime, 

marrëveshja dhe procesverbali i mbledhjes 

përkatëse. 

 

 

 

 

15.7.1999 

17.2.2000 

 

 

 

 

 

11 

217 Vendim i Këshillit ter Ministrave nr. 45, datë 

17.2.2000 për miratimin e amendamentit të  

marrëveshjes së kredisë së Bankës Botërore 

(kredia 3016-ALB): “Për  projektin e asistencës 

teknike për  programin e rimëkëmbjes”, 

mendime, relacion dhe procesverbali i 

mbledhjes përkatëse. 

 

 

1.2.2000 

17.2.2000 

 

 

 

8 

218 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 46, datë 

17.2.2000: “Për shkarkimin nga detyra të  

kryetareve të  komunave Ksamil, Helmas dhe 

Kurjan”, relacion dhe procesverbali i mbledhjes 

përkatëse.  

 

9.2.2000 

17.2.2000 

 

 

11 

219 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 47, datë 

17.2.2000, për miratimin e memorandumit 

teknik të  mirëkuptimit ndërmjet Ministrisë së 
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Punëve Publike të  Shqipërisë dhe Ministrisë së 

Punëve të  Jashtme të  Italisë për   projektin  

urë : “Për  asistence të  menjëhershme për  

impiantin e ujit të  pijshëm në Boville”, 

mendime, relacion dhe procesverbali i 

mbledhjes përkatëse. 

4.2.2000 

17.2.2000 

 

24 

220 Vendimi i Këshillit të  Ministrave  nr. 48, datë 

17.2.2000 për miratimin në parim të  

marrëveshjes ndërmjet Qeverisë së Republikës 

së Shqipërisë dhe Shoqatës Ndërkombëtare për  

Zhvillim (IDA), për  përdorimin e paradhënies 

për  përgatitjen e projektit: “Tranzicioni  i 

reformës në arsim”, mendime, relacion  dhe 

procesverbali i mbledhjes përkatëse. 

 

 

18.1.1999 

17.2.2000 

 

 

 

15 

221 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 49, datë 

17.2.2000, “Për dhënie fondesh për  

zhvendosjen e pjesshme të  linjës së tensionit të  

Lartë 35 kw, brenda qytetit të  Tiranës”, 

relacion dhe procesverbali i mbledhjes 

përkatëse. 

 

 

21.1.2000 

21.1.2000 

 

 

 

9 

222 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 50, datë 

17.2.2000: “Për lirimin nga detyra të  kryetarit 

të  bashkisë Maliq dhe caktimin e të  deleguarit 

të  Këshillit të  Ministrave”, relacion dhe 

procesverbali i mbledhjes përkatëse. 

 

 

9.2.2000 

17.2.2000 

 

 

 

7 

223 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 51, datë 

17.2.2000 për një shtesë në vendimin nr. 248, 

datë 25.3.1996: “Për përcaktimin e numrit dhe 

kategorisë së telefonave celulare, në përdorim 

të  institucioneve buxhetore”, relacion dhe 

procesverbali  i mbledhjes përkatëse. 

 

 

17.2.2000 

17.2.2000 

 

 

 

10 

224 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 52, datë 

17.2.2000: “Për caktimin  e anëtareve të  

Komisionit të  përbashkët për  verifikimin e 

deklarimit të  pasurive”, relacion dhe 

procesverbali i mbledhjes përkatëse. 

 

17.2.2000 

17.2.2000 

 

 

4 

225 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të  

Ministrave datë 17.2.2000, për  diskutimin  për  

plotësimin e detyrimeve kushtetuese, për  

përgatitjen e akteve ligjore e nënligjore. 

 

17.2.2000 

17.2.2000 

 

 

19 

226 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të  

Ministrave datë 17.2.2000, për  shqyrtimin e 

projektligjit: “Për   statusin e dhuruesve të  

gjakut”, projektligji, mendime rreth tij dhe 

relacioni përkatës. 

 

 

9.4.1999 

17.2.1999 

 

 

 

12 

227 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të  

Ministrave, datë 17.2.2000, për  shqyrtimin e 

projektvendimit: “Për   miratimin në parim të  

projektprotokollit të  bisedimeve të  sesionit të  

parë të  Komisionit të  Përbashkët 

 

21.1.2000 

17.2.2000 

 

 

14 



23 
 

Ndërqeveritar Shqiptaro-Hungarez dhe të  

rregullores së punës së këtij komisioni”, 

relacion, rregullore dhe projektvendimi 

përkatës. 

229 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 53, datë 

24.2.2000 për miratimin në parim, të  

Konventës së Aarhusit : “Për  të  drejtën e 

publikut për  të  pasur informacion, për  të  

marrë pjesë dhe për  t‟iu drejtuar Gjykatës për  

çështjet që lidhen me mjedisin”, mendime, 

relacion dhe procesverbali i mbledhjes 

përkatëse. 

 

 

 

29.1.1999 

24.2.1999 

 

 

 

 

37 

229 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 54, datë 

24.2.2000, për miratimin në parim të  

marrëveshjes, ndërmjet Qeverisë së Republikës 

së Shqipërisë dhe Qeverisë së Federatës Ruse: 

“Për  bashkëpunimin dhe për  ndihme të  

ndërsjelltë në çështjet doganore”, relacion dhe 

procesverbali i mbledhjes përkatëse. 

 

 

 

1.12.1998 

24.2.2000 

 

 

 

 

17 

230 Vendimi Këshillit të  Ministrave nr. 55, datë 

24.2.2000: “Për shtesë fondesh Ministrisë së 

Pushtetit Lokal”, mendime rreth 

projektvendimit relacion dhe procesverbali i 

mbledhjes përkatëse. 

4.2.2000 

24.2.2000 

 

9 

231 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 56, datë 

24.2.2000: “Për import-eksportin e burimeve të  

rrezatimit jonizues”, mendime, relacion dhe 

procesverbali i mbledhjes përkatëse.  

 

27.10.1999 

24.2.2000 

 

 

9 

232 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 57, datë 

24.2.2000 për miratimin në parim të  

marrëveshjes midis Qeverisë së Republikës së 

Shqipërisë dhe Këshillit Federal Zviceran: “Për 

ripranimin e personave në situatë të  

parregullt”, mendime për  projektmarrëveshjen, 

relacion  dhe procesverbali i mbledhjes 

përkatëse. 

 

 

 

4.2.2000 

24.2.2000 

 

 

 

 

17 

233 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 58, datë 

24.2.2000: “Për kriteret e vlerësimit të  kapitalit 

të  shoqërive që krijohen nga transformimi i 

ndërmarrjeve të  furnizimit me ujë dhe largimit 

të  ujërave të  përdorura në shoqëri tregtare”, 

mendime, relacion  dhe procesverbal i 

mbledhjes përkatëse.  

 

13.10.1999 

24.2.2000 

 

 

15 

234 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 59, datë 

24.2.2000: “Për dhënie kredie, banoreve të  

zonave të  përmbytura nga ndërtimi i 

Hidrocentralit të  Fierzës”, relacion dhe 

procesverbali i mbledhjes përkatëse. 

 

 

22.2.2000 

24.2.2000 

 

 

 

8 

235 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 60, datë 

24.2.2000, për miratimin e planit strategjik 3-
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vjeçar (2000-2002) dhe planit operacional (viti 

2000): “Për  modernizimin e administratës 

doganore”, mendime, relacion dhe 

procesverbali i mbledhjes përkatëse.  

24.12.1999 

24.2.2000 

 

51 

236 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 61, datë 

24.2.2000, për miratimin e programit të  

ristrukturimit dhe të  përgatitjes për  privatizim 

të  shoqërisë anonime: “Instituti i 

Sigurimeve”,mendime, relacion dhe 

procesverbali i mbledhjes përkatëse. 

 

 

11.1.2000 

24.2.200 

 

 

 

13 

237  Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 62, datë 

24.2.2000: “Për lirimin  dhe caktimin e 

kryetarit të  Këshillit Drejtues të  Entit 

Kombëtar të  Administrimit të  zonave të  

Lira”, relacion dhe procesverbali i mbledhjes 

përkatëse. 

 

 

 

10.2.2000 

24.2.2000 

 

 

 

5 

238 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 63, datë 

24.2.2000: “Për shtesë fondi Ministrisë së 

Shëndetësisë, për  kurimin jashtë shtetit, të  

shtetasit Frano Caka”, relacion dhe 

procesverbali i mbledhjes përkatëse. 

 

2.2.2000 

24.2.2000 

 

 

8 

239 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 64, datë 

24.2.2000: “Për krijimin e sektorit të  policisë, 

për  grumbullimin e armëve dhe të  

municioneve luftarake”, mendime, relacion dhe 

procesverbali i mbledhjes përkatëse.  

 

17.12.1999 

24.2.2000 

 

 

15 

240 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 65, datë 

24.2.2000, për disa ndryshime dhe shtesa në 

vendimin nr. 433, datë 9.9.1999: “Për 

privatizimin me tender, të  Ndërmarrjes së 

Prodhimit të  Çimentos, Fushë-Krujë”, 

mendime, relacion dhe procesverbali i 

mbledhjes përkatëse.  

11.2.2000 

24.2.2000 

 

19 

241 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 66, datë 

24.2.2000 “Për Këshillat Mbikëqyrës të  

shoqërive anonime shtetërore”, mendime, 

relacion dhe procesverbali i mbledhjes 

përkatëse. 

 

 

23.2.2000 

24.2.2000 

 

 

12 

242 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 72, datë 

24.2.2000, për miratimin në parim të  

marrëveshjes: “Për  transportin ndërkombëtar 

rrugor, ndërmjet Qeverisë së Republikës së 

Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës së 

Turqisë”, relacion dhe procesverbali i 

mbledhjes përkatëse.  

 

 

23.2.2000 

24.2.2000 

 

 

 

14 

243 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 73, datë 

24.2.2000: “Për   shpronësimet për  interes 

publik të  pasurive të  paluajtshme qe preken 

nga ndërtimi i segmentit rrugor Tri Urat-

 

22.11.1998 

24.2.2000 

 

 

29 
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Çarshovë”, dokumentacioni përkatës, 

mendime, relacion  dhe procesverbali i 

mbledhjes për  këtë çështje. 

244 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 74, datë 

24.2.2000, për   miratimin në parim të  

marrëveshjes së huas ndërmjet Republikës së 

Shqipërisë dhe Fondit të  OPEC-ut për  

zhvillim ndërkombëtar: “Për  projektin e 

ndërtimit dhe rehabilitimit të  shkollave”, 

relacion dhe procesverbali i mbledhjes 

përkatëse. 

 

 

22.2.2000 

24.2.2000 

 

 

 

29 

245 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 90, datë 

24.2.2000, për disa shtesa dhe ndryshime në 

vendimin nr. 335, datë 2.9.1997: “Për pajisjen 

me pasaporta diplomatike dhe Shërbimi” dhe të  

vendimit nr. 81, datë 18.2.1999, relacion dhe 

procesverbali i mbledhjes përkatëse. 

 

 

24.2.2000 

24.2.2000 

 

 

 

14 

246 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të  

Ministrave, datë 24.2.2000, për  shqyrtimin e 

projektvendimit: “Për shkëmbimin e objekteve 

në ish-aerodromin e Tiranës”, relacion, 

mendime dhe dokumentacioni përkatës. 

10.6.1998 

24.2.2000 

 

3 

247 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të  

Ministrave, datë 24.2.2000, për  shqyrtimin e 

projektligjit për disa shtesa në ligjin nr. 8433, 

datë 21.12.1998: “Për përcaktimin e formulës 

së privatizimit të  Bankës Kombëtare Tregtare 

sha”, mendime për  projektligjin, relacion 

dërguar Kuvendit për  këtë çështje, dekret dhe 

ligji përkatës.  

 

 

 

14.2.2000 

24.2.2000 

 

 

 

 

29 

248 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të  

Ministrave, datë 24.2.2000, për  shqyrtimin e 

projektligjit:  “Për disa ndryshime në ligjin 

8507, datë 7.7.1999”, mendime për  

projektligjin, relacion dërguar Kuvendit për  

këtë çështje, dekret dhe ligji përkatës.  

 

 

17.1.2000 

24.2.2000 

 

 

 

13 

249 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të  

Ministrave, datë 24.2.2000, për  shqyrtimin e 

projektligjit për ratifikimin e marrëveshjes së 

kredisë së zhvillimit, ndërmjet Shqipërisë dhe 

Shoqatës Ndërkombëtare për  Zhvillim, për  

projektin e emergjencës: “Për  riparimin e 

rrugëve” relacion  dërguar Kuvendit për  këtë 

çështje, dekreti dhe ligji përkatës.  

 

14.2.2000 

24.2.2000 

 

 

43 

250 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 89, datë 

26.2.2000 për miratimin në parim, të  

memorandumit të  mirëkuptimit, ndërmjet 

Qeverisë së Republikës së Shqipërisë dhe 

Këshillit Federal Zviceran: “Për ripranimin e 

personave në situate të  parregullt”, mendime 

 

 

26.2.2000 

26.2.2000 

 

 

 

10 



26 
 

për  memorandumin dhe procesverbali i 

mbledhjes përkatëse. 

251 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të  

Ministrave për  shqyrtimin e projektligjit për 

disa shtesa e ndryshime në ligjin nr. 8339: “Për 

krijimin e Agjencisë së Trajtimit të  Kredive”, 

mendime për  projektligjin, relacion dërguar 

Kuvendit për  këtë çështje, dekreti dhe ligji 

përkatës. 

 

 

 

10.12.1999 

28.3.1999 

 

 

 

 

17 

252 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të  

Ministrave për  shqyrtimin e projektligjin, për 

ratifikimin e marrëveshjes së garancisë 

ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bankës 

Europiane për  rindërtim dhe Zhvillim 

(BERZH), në kuadrin e marrëveshjes së huas, 

ndërmjet KESH-it dhe BERZH-it, për  

financimin e projektit: “Rindërtimi i sektorit të  

energjisë”, relacion dërguar Kuvendit për  këtë 

çështje, dekreti dhe ligji përkatës. 

 

 

 

25.1.2000 

28.3.2000 

 

 

 

 

39 

253 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të  

Ministrave për  shqyrtimin e projektvendimit, 

për aderimin e Republikës së Shqipërisë në 

konventën: “Për  mbrojtjen e prodhuesve të  

fonogrameve kundër riprodhimit të  

paautorizuar të  tyre (bere me 29 Tetor 1971)”, 

konventa, mendime, relacion dërguar Kuvendit 

për  këtë çështje, dekret dhe ligji përkatës. 

 

 

 

 

30.7.1999 

28.3.2000 

 

 

 

 

 

18 

254 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 68, datë 

1.3.2000 për disa ndryshime në vendimin nr. 

436, datë 9.9.1999: “Për miratimin në parim të  

protokollit të  bashkëpunimit dhe të  ndihmës 

ndërmjet Qeverisë së Republikës së Shqipërisë 

dhe Qeverisë së Republikës së Italisë”, 

ndryshuar me vendimin nr. 548, datë 

24.11.1999, relacion dhe procesverbali i 

mbledhjes përkatëse. 

 

25.2.2000 

1.3.2000 

 

 

7 

255 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 69, datë 

1.3.2000, për miratimin në parim, të  

marrëveshjes së kredisë së zhvillimit, ndërmjet 

Republikës së Shqipërisë dhe Shoqatës 

Ndërkombëtare për  Zhvillim (IDA): “Për  

projektin e reformës në administratën publike”, 

relacion dhe marrëveshja përkatëse. 

 

 

 

1.3.2000 

1.3.2000 

 

 

 

 

68 

256 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 70, datë 

1.3.2000: “Për një shtesë fondi në buxhetin e 

vitit 2000, në zërin “Investime” bashkisë 

Lezhë”, relacion dhe dokumentacioni përkatës. 

 

2.2.2000 

1.3.2000 

 

 

10 

257 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 75, datë 

2.3.2000: “Për një shtesë fondi në buxhetin e 

Këshillit të  Ministrave për  vitin 2000”, 

2.3.2000 

6.3.2000 

 

4 



27 
 

relacion dhe procesverbali i mbledhjes 

përkatëse.  

258 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 77, datë 

2.3.2000, për një ndryshim në vendimin nr. 

775, datë 28.10.1996 “Për krijimin e Këshillit 

Kombëtar të  Ujit”, relacion  dhe procesverbali 

i mbledhjes përkatëse. 

 

 

25.2.2000 

6.3.2000 

 

 

 

7 

259 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 78, datë 

2.3.2000, për një shtesë në vendimin nr. 508, 

datë 8.11.1999: “Për miratimin e dhënies në 

koncension të  Uzinës së Ferrokromit, Elbasan 

dhe minierave të  kromit Përrenjas e Pojskë”, 

mendime, relacion dhe procesverbali i 

mbledhjes përkatëse. 

 

14.2.2000 

2.3.2000 

 

 

34 

260 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 79, datë 

2.3.2000 “Për një shtesë në buxhetin e vitit 

2000, për  Entin Rregullator të  Ujërave”, 

relacion  dhe procesverbali i mbledhjes 

përkatëse. 

 

21.2.2000 

2.3.2000 

 

 

5 

261 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 80, datë 

2.3.2000: “Për prokurim të  drejtpërdrejtë, për  

mundësinë e nisjes së veprimtarisë së INSIG 

sha në Kosovë”, mendime relacion dhe 

procesverbali i mbledhjes përkatëse. 

 

28.2.2000 

2.3.2000 

 

 

11 

262 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 81, datë 

2.3.2000: “Për   një shtesë në planin e buxhetit 

të  vitit 2000 për  Ministrinë e Transportit”, 

mendime relacion dhe procesverbali i 

mbledhjes përkatëse. 

 

1.3.2000 

6.3.2000 

 

 

13 

263 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 82, datë 

2.3.2000: “Për shpallje Park Kombëtar në 

mbrojtje të  shtetit të  zonës arkeologjike të  

Butrintit”, mendime për  projektvendimin, 

relacion dhe procesverbali i mbledhjes 

përkatëse. 

 

 

1.2.1999 

6.3.2000 

 

 

 

16 

264 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 84, datë 

2.3.2000, për   miratimin në parim të  

protokollit nr. 6, të  Konventës: “Për mbrojtjen 

e të  drejtave të  njeriut dhe lirive themelore 

mendime”, relacion dhe procesverbali i 

mbledhjes përkatëse. 

 

14.2.2000 

2.3.2000 

 

 

11 

265 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 86, datë 

2.3.2000, për miratimin në parim, të  

Konventës financiare, ndërmjet Republikës së 

Shqipërisë dhe Mediokredito Centrale, Itali: 

“Për financimin e përbërësve të  asistencës 

teknike, për  ndërmarrjen e ujërave dhe të  

ndërhyrjeve infrastrukturore të  rrjetit hidrik, në 

kuadër të  projektit të  rehabilitimit të  rrjetit 

hidrik të  Tiranës”, mendime, relacion dhe 

 

 

 

 

22.2.2000 

8.3.2000 

 

 

 

 

 

25 
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procesverbali i mbledhjes përkatëse. 

266 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 87, datë 

2.3.2000, për miratimin në parim të  Konventës 

financiare ndërmjet Republikës së Shqipërisë 

dhe Mediocredito Centrale, Itali: “Për  

financimin e përbërësit të  ndërhyrjes urgjente 

të  rrjetit hidrik të  Tiranës”, relacion dhe 

procesverbali i mbledhjes përkatëse. 

 

 

 

29.2.2000 

8.3.2000 

 

 

 

 

24 

267 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 88, datë 

2.3.2000, për miratimin në parim të  

marrëveshjes së grantit, ndërmjet Republikës së 

Shqipërisë dhe Shoqatës Ndërkombëtare për  

Zhvillim (IDA): “Për  projektin e menaxhimit 

të  Parkut Kombëtar të  Butrintit”, mendime, 

relacion dhe procesverbali i mbledhjes 

përkatëse. 

 

 

21.2.2000 

2.3.2000 

 

 

 

20 

268 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të  

Ministrave, datë 2.3.2000, për  shqyrtimin e 

projektvendimit për një ndryshim në vendimin 

nr. 651, datë 18.10.1998: “Për ruajtjen dhe 

sigurimin e objekteve shtetërore.‟‟ 

 

 

2.3.2000 

2.3.2000 

 

 

 

3 

269 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të  

Ministrave për  shqyrtimin e projektligjit, për 

ratifikimin e marrëveshjes për  financim 

programi (Programi i zhvillimit të  zonave 

malore) ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe 

Fondit Ndërkombëtar: “Për  zhvillim bujqësor”, 

relacion dërguar Kuvendit për  këtë çështjen, 

dekret dhe ligji përkatës. 

 

16.2.2000 

2.3.2000 

 

 

49 

270 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të  

Ministrave datë 2.3.2000, për  shqyrtimin e 

projektligjit për disa shtesa dhe ndryshime në 

ligjin 7564, datë 19.5.1992: “Për të  drejtën e 

autorit”, mendime për  projektligjin, relacion 

dërguar Kuvendit për  këtë çështje, dekret dhe 

ligji përkatës. 

 

 

 

23.11.1999 

2.3.2000 

 

 

 

 

17 

271 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të  

Ministrave ,datë 2.3.2000, për  shqyrtimin e 

projektligjit:  “Për   disa shtesa e ndryshime në 

kodet e procedurës civile e penale të  

Republikës së Shqipërisë”, relacion dërguar 

Kuvendit për  këtë çështje, dekret dhe ligji 

përkatës. 

 

21.2.2000 

24.4.2000 

 

 

19 

272 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të  

Ministrave datë 2.3.2000, për  shqyrtimin e 

projektligjit: “Për miratimin e marrëveshjes së 

koncensionit të  formës “BOT”, për  Uzinën e 

Ferrokromit në Elbasan dhe për  minierat e 

kromit, Përrenjas e Pojskë, ndërmjet Ministrisë 

së Ekonomisë Publike dhe Privatizimit dhe 

 

 

14.2.2000 

3.4.2000 

 

 

 

49 



29 
 

shoqërisë italiane “DARFO SPA”  dhe dhënien 

e disa stimujve dhe garancive për  

koncensionin e kësaj marrëveshjeje”, mendime 

për  projektligjin, relacion dërguar Kuvendit 

për  këtë çështje, dekret dhe ligji përkatës. 

273 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të  

Ministrave për  shqyrtimin e projektligjit për 

disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 8425, 

datë 28.12.1998: “Për   sistemin e taksave në 

Republikën e Shqipërisë”, ndryshuar me ligjin 

nr. 8508, datë 7.7.1999, nr. 8519, datë 

30.7.1999 dhe nr. 8552, datë 18.11.1999, 

relacion  dërguar Kuvendit për  këtë çështje, 

mendime, mendime, dekreti dhe ligji përkatës. 

 

 

 

 

13.12.1999 

2.3.2000 

 

 

 

 

 

24 

274 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 91, datë 

6.3.2000,”Për një shtesë në buxhetin e vitit 

2000, për  Ministrinë e Transportit, për  

plotësimin e trasesë së segmentit të  ri rrugor 

Fushë-Krujë-Mamurras”, projektvendim, 

relacione dhe procesverbalet e mbledhjes 

përkatëse. 

 

2.3.2000 

8.3.2000 

 

 

28 

275 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 92, datë 

6.3.2000: “Për prokurimin e drejtpërdrejtë të  

fondit për hartimin e projektit të  detajuar për  

rikonstruksionin  e Urës së Bletasit, në 

seksionin rrugor Ndroq-Plepa, pranë fshatit 

Romanat, të  rrethit të  Durrësit”, relacion dhe 

procesverbali i mbledhjes përkatëse. 

 

 

 

6.3.2000 

6.3.2000 

 

 

 

 

7 

276 Vendim I Këshillit të  Ministrave nr. 93, datë 

6.3.2000, për prokurimin me tender të  kufizuar 

të  ndërtim-montimit të  objektit: 

“Rikonstruksioni i Urës së Bletasit, në 

seksionin rrugor Ndroq-Plepa, pranë fshatit 

Romanat të  rrethit të  Durrësit”, relacion dhe 

procesverbal i mbledhjes përkatëse. 

 

 

6.3.2000 

8.3.2000 

 

 

 

5 

277 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të  

Ministrave, datë 6.3.2000, për  diskutimin e 

çështjes jashtë rendit të  ditës: “Për  autorizimin 

e një avokati për  mbrojtjen e çështjes së 

viktimave të  Otrantos në gjyqin që zhvillohet 

në Itali”. 

 

6.3.2000 

6.3.2000 

 

 

5 

278 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të  

Ministrave, datë 6.3.2000, “Mbi diskutimin 

rreth masave të  marra për  Paktin e Stabilitetit, 

si dhe angazhimin e Qeverisë shqiptare në 

inisiativën antikorrupsion të  këtij pakti”. 

 

 

 

6.3.2000 

6.3.2000 

 

 

 

28 

279 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 94, datë 

9.3.2000: “Për   pagës ën e punonjësve të  

shkurtuar me vendimin nr. 784, datë 

17.12.1998 dhe të  punonjësve qe kanë humbur  

 

8.2.2000 

10.3.2000 

 

 

11 



30 
 

vendin e punës si rezultat i privatizimit të  katër 

njësive të  shkëputura nga Albkrom Sha” 

mendime, relacion  dhe procesverbali i 

mbledhjes përkatëse. 

280 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 95, datë 

9.3.2000: “Për përdorimin e numrit të  

sigurimit shoqëror për  identifikimin e 

votuesve”, mendime, relacion dhe procesverbal 

i mbledhjes përkatëse. 

 

8.3.2000 

13.3.2000 

 

 

11 

281 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 96, datë 

9.3.2000: “Për miratimin e rregullores së 

Përgjithshme të  burgjeve”, mendime e vërejtje 

për  projektrrregulloren, relacion dhe 

procesverbali i mbledhjes përkatëse. 

 

9.12.2000 

9.3.2000 

 

 

52 

282 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 97, datë 

9.3.2000, për   miratimin e ndryshimit të  

marrëveshjes së grantit amerikan, ndërmjet 

Republikës së Shqipërisë dhe Shoqatës 

Ndërkombëtare të  Zhvillimit (IDA), si 

administrator e fondit grant: “Për  projektin e 

administrit dhe të  auditimit të  shoqërive 

huamarrëse”, mendime për  projektvendimin, 

relacion  dhe procesverbali i mbledhjes 

përkatëse. 

 

 

 

 

29.2.2000 

9.3.2000 

 

 

 

 

 

10 

283 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 98, datë 

9.3.2000, për miratimin në parim të  Konventës 

nr. 173 “Mbrojtja e pretendimeve të  

punëtorëve (falimentimi i punëdhënësit), 1992, 

të  Organizatës Ndërkombëtare të  Punës”, 

relacion dhe procesverbali i mbledhjes 

përkatëse. 

 

29.2.2000 

13.3.2000 

 

 

10 

284 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 99, datë 

9.3.2000, për miratimin në parim të  Konventës 

nr. 26: “Mekanizmi i caktimit të  pagës  

minimale, 1928, të  Organizatës 

Ndërkombëtare të  Punës”, mendime, relacion 

dhe procesverbali i mbledhjes përkatëse. 

 

 

9.2.2000 

9.3.2000 

 

 

 

14 

285 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 100, datë 

9.3.2000, për miratimin në parim, të  

Konventës nr. 131: “Caktimi i pagës  minimale 

1970, të  Organizatës Ndërkombëtare të  

Punës”, relacion dhe procesverbali i mbledhjes 

përkatëse. 

 

 

29.2.2000 

13.3.2000 

 

 

 

8 

286 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 101, datë 

9.3.2000, për miratimin në parim të  Konventës 

nr. 95: “Mbrojtja e pagave 1049, të  

Organizatës Ndërkombëtare të  Punës”, 

relacion dhe procesverbali i mbledhjes 

përkatëse. 

 

 

29.2.2000 

13.3.2000 

 

 

12 

287 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 102, datë 30.12.1999  



31 
 

9.3.2000, për një shtesë në vendimin nr. 160, 

datë 9.7.1975: “Për normat e furnizimit të  

ushqimit në ushtri”, mendime e vërejtje për  

projektvendimin, relacion dhe procesverbali i 

mbledhjes përkatëse. 

13.3.2000 8 

288 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 103, datë 

9.3.2000: “Për caktimin e fondit të  vitit 2000, 

për  shpenzimet administrative për  statusin e 

veteranit të  Luftës Antifashiste 

Nacionalçlirimtare”, mendime e vërejtje për  

projektvendimin, relacion dhe procesverbali i 

mbledhjes përkatëse. 

 

11.2.2000 

13.3.2000 

 

 

14 

289 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 104, datë 

9.3.2000: “Për ngushtimin e diferencave të  

masës së pensioneve”, mendime, relacion dhe 

procesverbali i mbledhjes përkatëse. 

 

30.7.1999 

9.3.2000 

 

 

26 

290 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 106, datë 

9.3.2000: “Për një shtesë fondi në buxhetin e 

vitit 2000, të  Ministrisë së Punës dhe 

Çështjeve Sociale, për  përballimin e 

shpenzimeve të  operacionit plastik të  Bebeto 

Hasani”, relacion dhe procesverbali i mbledhjes 

përkatëse. 

 

6.3.2000 

14.3.2000 

 

 

8 

291 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 110, datë 

9.3.2000: “Për një ndryshim në buxhetin e vitit 

2000, të  Kontrollit të  Lartët të Shtetit, të  

Ministrisë së Pushtetit Vendor dhe të  

Ministrisë së Financave”, mendime, vërejtje, 

relacion dhe procesverbali i mbledhjes 

përkatëse. 

 

 

6.3.2000 

20.3.2000 

 

 

 

14 

292 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të  

Ministrave, datë 9.3.2000, për  shqyrtimin e 

projektligjit, për ratifikimin e Konventës: “Për 

shmangien e tatimeve të  dyfishta, për  tatimet  

mbi të  ardhurat dhe kapitalin,ndërmjet 

Republikës së Shqipërisë dhe Konfederatës 

Zvicerane”, mendime për  projektligjin, 

relacion dërguar Kuvendit për  këtë çështje, 

ligji dhe dekreti përkatës. 

 

 

 

17.2.2000 

9.3.2000 

 

 

 

 

31 

293 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të  

Ministrave, datë 9.3.2000 për  shqyrtimin e 

projektligjit, për ratifikimin e marrëveshjes së 

kredisë ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe 

KFW-së, për  projektin: “Ndihmë në mallra”,  

relacion dërguar Kuvendit për  këtë çështje, 

dekret dhe ligji përkatës. 

29.2.2000 

26.4.2000 

 

41 

294 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të  

Ministrave, datë 9.3.2000, për  shqyrtimin e 

projektvendimit: “Për blerjen e energjisë 

elektrike nga KESHI-i, me procedure „Kërkesë 

 

 

 

9.3.2000 

 

 

 

7 
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për  kuotim” 9.3.2000 

295 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të   

Ministrave, datë 9.3.2000, për  shqyrtimin e 

projektligjit: “Për aderimin e Republikës së 

Shqipërisë në Konventën për sigurimin e 

personelit të  Kombeve të  Bashkuara dhe atij 

shoqërues”, mendime për  projektligjin, 

relacion dërguar Kuvendit për  këtë çështje, 

dekret dhe ligji përkatës. 

 

 

 

18.2.2000 

21.4.2000 

 

 

 

 

26 

    

296 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të  

Ministrave, për  shqyrtimin e projektligjit: “Për 

plotësimin e pjesës së kapitalit shtetëror në 

bankën italo-shqiptare”, mendime për  

projektligjin dhe relacion dërguar Kuvendit për  

këtë çështje. 

 

 

7.3.2000 

9.3.2000 

 

 

 

9 

297 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 107, datë 

16.3.2000: “Për blerjen e energjisë elektrike 

nga KESH sha, me procedure kërkesë për  

kuotim”, relacion, mendime dhe procesverbali i 

mbledhjes përkatëse.  

 

3.3.2000 

20.3.2000 

 

 

12 

298 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 108, datë 

16.3.2000, për miratimin e marrëveshjes, 

ndërmjet Qeverisë së Republikës së Shqipërisë 

dhe Qeverisë së Republikës së Greqisë: “Për  

bashkëpunimin në fushën e turizmit” relacion  

dhe procesverbali i mbledhjes përkatëse. 

 

 

29.2.2000 

20.3.2000 

 

 

 

2 

299 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 109, datë 

16.3.2000, për  miratimin në parim të  

marrëveshjes shumëpalëshe ndërmjet Qeverisë 

së Republikës së Shqipërisë dhe Bosnje-

Hercegovinës , Qeverisë së Republikës 

Federale të  Gjermanisë, Italisë, Kroacisë, 

Austrisë, Zvicrës, Sllovenisë, Hungarisë: “Mbi 

lejimin transit të  shtetasve jugosllave, të  

detyruar për  t‟u larguar”, mendime, relacion 

dhe procesverbali i mbledhjes përkatëse. 

 

 

6.3.2000 

16.3.2000 

 

 

 

 

24 

300 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 111, datë 

16.3.2000, për prokurimin me procedure 

“Kërkesë për  kuotim, për  rikonstruksionin e 

viles nr. 6, në bllokun e vilave në plazhin e 

Durrësit”, mendime, relacion dhe procesverbali 

i mbledhjes përkatëse. 

 

 

8.3.2000 

20.3.2000 

 

 

 

14 

301 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 112, datë 

16.3.2000: “Për një shtesë fondi në buxhetin e 

vitit 2000, në zërin “Investime”, për  Gjykatën 

Kushtetuese”, relacion dhe procesverbali i 

mbledhjes përkatëse. 

 

8.3.2000 

20.3.2000 

 

 

8 

    

302 Vendim i Këshillit të  ministrave nr. 113, datë   
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16.3.2000, për miratimin në parim të  

marrëveshjes së kredisë, ndërmjet Qeverisë së 

Republikës së Shqipërisë dhe Bankës 

Norvegjeze “Eksportfinans” dhe për  lejimin e 

KESH sha për  prokurim të  drejtpërdrejtë me 

kompaninë norvegjeze “Jakobsen Elektro As”, 

mendime, relacion  dhe procesverbali i 

mbledhjes përkatëse. 

 

 

 

7.3.2000 

20.3.2000 

 

 

 

 

30 

303 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 114, datë 

16.3.2000: “Për   prokurim të  drejtpërdrejtë të  

fondeve për  auditimin e shoqërisë anonime 

AMC”, mendime, relacion dhe procesverbal i 

mbledhjes përkatëse. 

 

14.3.2000 

20.3.2000 

 

 

10 

304 Vendimi i Këshillit të  Ministrave nr. 115, datë 

16.3.2000: “Për mbulimin e shpenzimeve të  

domosdoshme për  ruajtjen dhe administrimin e 

Ndërmarrjes së Prodhimit të  Çimentos Fushë-

Krujë”, relacion, mendim e dhe procesverbali i 

mbledhjes përkatëse. 

 

24.2000 

16.3.2000 

 

 

13 

305 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 116, datë 

16.3.2000 për   disa ndryshime në vendimin nr. 

393, datë 3.9.1992: “Për pagat e punonjësve të  

institucioneve buxhetore”, mendime, relacion 

dhe procesverbali i mbledhjes përkatëse. 

 

 

14.3.2000 

20.3.2000 

 

 

9 

306 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 111, datë 

16.3.2000, për miratimin e projektit: “Ndërtimi 

i kapaciteteve kombëtare, për  Institutin e 

Sigurimeve Shoqërore”, relacion, mendime dhe 

procesverbali i mbledhjes përkatëse. 

 

2.2.2000 

20.3.2000 

 

 

48 

307 Procesverbali i mbledhjes së Këshillit të  

Ministrave, datë 16.3.2000, për  shqyrtimin e 

projektvendimit : “Për   shkëmbimin e 

objekteve në ish-aerodromin e Tiranës.” 

16.3.2000 

16.3.2000 

 

7 

    

308 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të  

Ministrave, datë 16.3.2000 për  shqyrtimin e 

projektvendimit: “Për   miratimin në parim  të  

marrëveshjes së grantit ndërmjet Qeverisë së 

Republikës së Shqipërisë dhe KEW-së, për  

projektin e rehabilitimit të  kanalizimeve në 

Kavajë”. 

 

 

16.3.2000 

16.3.2000 

 

 

 

7 

309 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të  

Ministrave, datë 16.3.2000, për  shqyrtimin e 

projektvendimit për   një shtesë në vendimin nr. 

56, datë 27.2.1992: “Për trajtimin me pagë dhe 

shtesat mbi page të  ushtarakeve, në Shërbimin 

Informativ Kombëtar”, mendime, relacion dhe 

projektvendimi përkatës (i pamiratuar). 

 

 

 

Janar 2000 

16.3.2000 

 

 

 

8 

310 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të  

Ministrave, datë 16.3.2000, për  shqyrtimin e 
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projektligjit për disa shtesa dhe ndryshime në  

ligjin nr. 8081, datë 7.3.1996: “Për veprimtaritë 

e sigurimit dhe risigurimit”, mendime e vërejtje 

për  projektligjin, relacion dërguar Kuvendit 

për  këtë çështje, projektligji, ligji dhe dekreti 

përkatës. 

30.7.1999 

12.5.2000 

 

22 

311 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të  

Ministrave për  shqyrtimin e projektligjit, për   

ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet Qeverisë 

së Republikës së Shqipërisë dhe Agjencisë 

Federale Gjermane, THW: “Për  ndihme 

teknike”, relacion dërguar Kuvendit për  këtë 

çështje, dekret dhe ligji përkatës. 

 

 

 

24.2.2000 

21.4.2000 

 

 

 

 

17 

312 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të  

Ministrave, datë 16.3.2000, për  shqyrtimin e 

projektvendimit për  një shtesë në vendimin nr. 

581, datë 8.12.1999: “Për kriteret e vlerësimit 

të  ofertave, për  privatizimin e shoqërisë 

anonime AMC”. 

 

 

16.3.2000 

16.3.2000 

 

 

 

5 

313 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 118, datë 

18.3.2000: “Për   miratimin e kontratës për  

dhënien me koncension të  formës “ROO”, të  

Uzinës së Superfosfatit Laç, ndërmjet 

Ministrisë së Ekonomisë Publike dhe 

Privatizimit dhe shoqërisë Evertrade Sa”, 

relacion dhe procesverbali i mbledhjes 

përkatëse. 

 

 

3.3.2000 

23.3.2000 

 

 

 

50 

314 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 119, datë 

18.3.2000: “Për   procedurat e privatizimit, me 

ankand të  paketave shtetërore të  aksioneve të  

shoqërisë tregtare, që veprojnë në sektorët 

jostrategjike”, relacion, mendime dhe 

procesverbali i mbledhjes përkatëse. 

 

 

8.3.2000 

18.3.2000 

 

 

 

23 

315 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 120, dt. 

18.3.2000: “Për   emërim dhe lirim në detyrë, të  

disa sekretareve të  këshillave të  komunave”, 

relacion dhe procesverbali i mbledhjes 

përkatëse. 

 

17.3.2000 

23.3.2000 

 

 

13 

316 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 121, datë 

18.3.2000, për   një shtesë në vendimin nr. 581, 

datë 8.12.1999: “Për kriteret e vlerësimit të  

ofertave, për  privatizimin e shoqërisë anonime 

AMC” , relacion dhe procesverbali i mbledhjes 

përkatëse. 

 

 

15.3.2000 

23.3.2000 

 

 

 

8 

    

317 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 122, datë 

18.3.2000, për   disa  shtesa dhe ndryshime në 

vendimin nr. 529, datë 21.8.1998: “Për   

procedurat e tenderimit të  paketave të  

aksioneve të  shoqërive tregtare, që zotërohen 

 

 

28.2.2000 

23.3.2000 

 

 

 

17 
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nga shteti”, relacion, mendime dhe 

procesverbali i mbledhjes përkatëse. 

318 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 123, datë 

18.3.2000: “Për caktimin e tenderit si forme të  

privatizimit të  paketave të  aksioneve të  

shoqërive tregtare, që veprojnë në sektorët 

jostrategjike”, relacion, me mendime dhe 

procesverbali i mbledhjes përkatëse. 

 

 

25.2.2000 

23.3.2000 

 

 

 

21 

319 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 124, datë 

18.3.2000: “Për caktimin e organit shtetëror, të  

autorizuar për  përgatitjet dhe realizimin e 

kontratës së koncensionit, që do të  përdoret për  

ndërtimin e terminalit të  ri të  pasagjereve, në 

aeroportin ndërkombëtar të  Rinasit”, relacion 

dhe procesverbali i mbledhjes përkatëse. 

 

 

18.3.2000 

23.3.2000 

 

 

 

6 

320 Vendim i Këshillit të  Ministrave, nr. 125, datë 

18.3.2000: “Për   një shtesë në buxhetin e 

Ministrisë së Pushtetit Lokal, për  vitin 2000”, 

relacion dhe procesverbali i mbledhjes 

përkatëse. 

 

17.3.2000 

23.3.2000 

 

 

8 

321 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 135, datë 

18.3.2000, për miratimin në parim të  

marrëveshjes së grantit, ndërmjet Qeverisë së 

Shqipërisë dhe KFW-së: “Për  projektin e 

rehabilitimit të  kanalizimeve në Kavajë”, 

relacion dhe procesverbali i mbledhjes 

përkatëse. 

 

 

13.3.2000 

24.3.2000 

 

 

 

36 

322 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 141, datë 

27.3.2000: “Për ruajtjen e parkut të  

automjeteve, të  Këshillit të  Ministrave nga 

Garda e Republikës”, relacion dhe 

procesverbali i mbledhjes përkatëse. 

 

24.3.2000 

27.3.2000 

 

 

5 

    

323 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të  

Ministrave,datë 18.3.2000, për  diskutimin e 

status-raportit lidhur me studimin e fizibilitetit 

për  hapjen e negocimeve: “Për  një 

marrëveshje stabilizim dhe asocimi të  

Republikës së Shqipërisë në Bashkimin 

Europian”. 

18.3.2000 

18.3.2000 

 

39 

324 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të  

Ministrave, datë 18.3.2000, për  shqyrtimin e 

projektligjit: “Për dhënien e disa stimujve dhe 

garancive për  koncensionarin në kontratën e 

koncensionit të  forms “ROO”, të  Uzinës së 

Superfosfatit në Laç”, mendime e vërejtje, 

relacion dërguar Kuvendit për  këtë çështje, 

dekret dhe ligji përkatës. 

 

 

 

21.9.1999 

18.5.2000 

 

 

 

 

56 

325 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 126, datë 

23.3.2000: “Për përbërjen dhe procedurat e 

 

23.3.2000 
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punës së Komisionit të  Posaçem për  

Shpronësimet”, relacion dhe procesverbal i 

mbledhjes përkatëse. 

24.3.2000 15 

326 Vendimi Këshillit të  Ministrave nr. 127, datë 

23.3.2000: “Për përmbajtjen dhe procedurat  e 

paraqitjes së kërkesës dhe të  njoftimit për  

shpronësimet dhe marrjen në përdorim  të  

përkohshëm të  pasurisë, pronë private për  

interes publik”, mendime e vërejtje, relacion 

dhe procesverbal i mbledhjes përkatëse. 

 

 

17.3.2000 

23.3.2000 

 

 

 

13 

327 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 128, datë 

23.3.2000, për miratimin në parim të  

Konventës evropiane: “Për   shtypjen e 

terrorizmit”, relacion dhe procesverbali i 

mbledhjes përkatëse. 

21.3.2000 

24.3.2000 

 

12 

328 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 129, datë 

23.3.2000, për   miratimin në parim të  

Konventës: “Për pastrimin, depistimin, kapjen 

dhe konfiskimin e produkteve të  krimit”, 

relacion dhe procesverbali i mbledhjes 

përkatëse. 

 

21.3.2000 

24.3.2000 

 

 

30 

    

329 Vendim i Këshillit të  Ministrave, nr. 130, datë 

23.3.2000, për miratimin në parim, të  

Konventës evropiane: “Për transferimin e 

kërkesave  të   ndihmës gjyqësore”, relacion 

dhe procesverbali i mbledhjes përkatëse. 

 

21.3.2000 

24.3.2000 

 

 

13 

330 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 131, datë 

23.3.2000, për miratim në parim të  

marrëveshjes: “Për  ngritjen e grupit të  

shteteve kundër korrupsionit “GREKO”, 

relacion dhe procesverbali i mbledhjes 

përkatëse. 

 

21.3.2000 

24.3.2000 

 

 

19 

331 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 132, datë 

23.3.2000, “për   miratimin në parim , të  

Konventës Europiane: “Për  vlerën 

ndërkombëtare të  gjykimeve penale”, relacion 

dhe procesverbali i mbledhjes përkatëse. 

 

 

21.3.2000 

24.3.2000 

 

 

 

37 

332 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 133, datë 

23.3.2000, për miratimin në parim të  

Konventës evropiane: “Për mbikëqyrjen e 

personave të  dënuar ose të  liruar me kusht”, 

relacion procesverbali i mbledhjes përkatëse. 

21.3.2000 

24.3.2000 

 

22 

333 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 134, datë 

23.3.2000, për miratimin në parim, të  

konventës civile: “Për  korrupsionin”, relacion 

dhe procesverbal i mbledhjes përkatëse. 

 

21.3.2000 

24.3.2000 

 

 

11 

334 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 136, datë 

23.3.2000, për miratimin në parim, të  

Konventës Europiane: “Për   informimin për  të  

 

 

21.3.2000 
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drejtën e huaj”, relacion dhe procesverbali i 

mbledhjes përkatëse. 

24.3.2000 20 

335 Vendimi i Këshillit të  Ministrave nr. 138, datë 

23.3.2000: “Për kriteret teknike të  vlerësimit 

dhe të   përllogaritjes së masës së shpërblimit të  

pasurive prone private që shpronësohen, të  

pasurive që zhvlerësohen dhe të te drejtave të  

personave të  trete, për  interes publik”, 

relacion dhe procesverbali i mbledhjes 

përkatëse. 

 

 

 

20.3.2000 

27.3.2000 

 

 

 

 

16 

    

336 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të  

Ministrave, datë 23.3.2000, për  shqyrtimin  e 

informacioneve të  ministrave: “Për realizimin 

e investimeve në institucionet e veta”, statistika 

dhe programe të  projekteve të  planifikuara për  

3 mujorin e parë 2000. 

 

 

23.3.2000 

23.3.2000 

 

 

 

26 

337 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të  

Ministrave, për  shqyrtimin e projektligjit për 

disa shtesa e ndryshime në ligjin nr. 8093, datë 

21.3.1996: “Për rezervat ujore” dhe për  një 

ndryshim  në ligjin nr. 8408, datë 25.9.1998: 

“Për policinë e ndërtimit”, relacion dërguar 

Kuvendit për  këtë çështje, dekreti dhe ligji 

përkatës. 

 

 

20.3.2000 

5.8.2000 

 

 

 

24 

338 Vendim i Këshillit të  Ministrave  nr. 137, datë 

23.3.2000: “Për një shtesë në buxhetin e vitit 

2000, miratuar për  Ministrinë e Kulturës, 

Rinisë dhe Sporteve”, relacion dhe 

procesverbali i mbledhjes përkatëse. 

 

15.3.2000 

23.3.2000 

 

 

7 

 

339 

 

 

Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 139, datë 

23.3.2000, për miratimin në parim të  

marrëveshjes së huas, financimit dhe projektit 

ndërmjet Republikës së Shqipërisë, përmes 

ndërmarrjes së ujësjellesit-kanalizimeve, 

Pogradec dhe Kfw-së për financimin e 

projektit: “Për ruajtjen e mjedisit të  Liqenit të  

Ohrit dhe kanalizimeve në Pogradec”, relacion 

dhe procesverbali i mbledhjes përkatëse.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.3.2000 

23.3.2000 

 

 

 

27 

340 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 140, datë 

23.3.2000, për miratimin në parim të  

marrëveshjes ndërmjet Qeverisë së Shqipërisë 

dhe Gjermanisë, për  fondin grant prej 1 milion 

DM, për  projektin: “Këshillime në fushën e 

 

 

 

 

20.3.2000 

 

 

15 
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politikes bujqësore”, relacion dhe procesverbali 

i mbledhjes përkatëse. 

23.3.2000 

341 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të  

Ministrave, datë 23.3.2000, për  shqyrtimin e 

projektvendimit për  një ndryshim në vendimin 

nr. 395, datë 12.8.1999: “Për riorganizimin e 

Qendrës Studentore‟. 

 

23.3.2000 

23.3.2000 

 

 

10 

342 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të  

Ministrave, datë 23.3.2000, për  shqyrtimin e 

projektvendimit, për   mënyrën e shitjes së 

mallrave të  ardhura në kuadër të  projektit: 

“Shtimi i prodhimeve ushqimore 2 KR”. 

 

 

23.3.2000 

23.3.2000 

 

 

 

5 

343 Vendim i Këshillit  të  Ministrave nr. 142, datë 

31.3.2000, për miratimin në parim të  

marrëveshjes së kredisë së zhvillimit, ndërmjet 

Republikës së Shqipërisë dhe Shoqatës 

Ndërkombëtare për  Zhvillim (IDA): “Për  

projektin e reformës në arsim”, relacion dhe 

procesverbali i mbledhjes përkatëse. 

 

 

31.3.2000 

7.4.2000 

 

 

 

35 

344 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 143, datë 

31.3.2000: “Për   prokurimin e drejtpërdrejtë të  

botimit të  Fletoreve Zyrtare”, relacion dhe 

procesverbal i mbledhjes përkatëse. 

 

27.3.2000 

31.3.2000 

 

 

7 

345 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 144, datë 

31.3.2000: “Për mbështetjen financiare të  sha 

“Superfosfati Kurbin”, relacion, mendime dhe 

procesverbali përkatës. 

 

27.3.2000 

7.4.2000 

 

 

9 

346 Vendimi i Këshillit të  Ministrave nr. 145, datë 

31.3.2000: “Për   riorganizimin e qendrave 

studentore”, relacion, mendime dhe 

procesverbali i mbledhjes përkatëse. 

11.2.2000 

7.4.2000 

 

21 

347 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 146, datë 

31.3.2000: “Për një shtesë në fondet buxhetore, 

për  vitin 2000, të  Ministrisë së Drejtësisë, për  

rikonstruksionin paraprak të  hotel Arbërisë”, 

relacion, mendim dhe procesverbali i 

mbledhjes përkatëse. 

 

 

24.3.2000 

7.4.2000 

 

 

 

12 

    

348 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 147, datë 

31.3.2000: “Për rregullat dhe mënyrën e 

funksionimit të  Komisionit të  Posaçëm për  

Shpronësimet”, relacion dhe procesverbal i 

mbledhjes përkatëse. 

 

27.3.2000 

7.4.2000 

 

 

11 

349 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 148, datë 

31.3.2000: “Për mënyrën e shitjes së mallrave 

të  ardhura grant nga Japonia, në kuadër të  

projektit, Shtimi i prodhimeve ushqimore 2 

KR”, relacion, mendime dhe procesverbali i 

mbledhjes përkatëse. 

 

 

17.1.2000 

7.4.2000 

 

 

 

16 

350 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 149, datë   
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31.3.2000: “Për   shpronësimin për  interes 

publik, të  pasurive të  paluajtshme që zë 

rehabilitimi i aksit rrugor Durrës-Rrogozhinë”, 

mendime, relacion dhe procesverbali i 

mbledhjes përkatëse. 

25.2.2000 

7.4.2000 

 

22 

351 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 150, datë 

31.3.2000:, “Për   miratimin e rregullave për  

organizimin e profesionit të  eksperteve 

kontabël të  autorizuar”, relacion, mendime dhe 

procesverbali i mbledhjes përkatëse. 

7.3.2000 

7.4.2000 

 

53 

352 Vendim i Këshillit  të  Ministrave datë 

31.3.2000, për   një shtesë fondi në buxhetin e 

vitit 2000, të  Ministrisë së Rendit Publik: “Për  

përballimin e shpenzimeve të  mjekimit të  z. 

Kujtim Mandrea”, relacion, mendim dhe 

procesverbali i mbledhjes përkatëse. 

 

 

6.12.1999 

8.4.2000 

 

 

 

9 

353 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të  

Ministrave datë 31.3.2000, për  diskutimin e  

“Platformës së Qeverisë shqiptare për  

Kosovën” dhe mendimet përkatëse. 

 

17.3.2000 

31.3.2000 

 

 

31 

354 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të  

Ministrave datë 31.3.2000, për  shqyrtimin e 

projektligjit për një ndryshim në ligjin nr. 7928, 

datë 27.4.1995: “Për   tatimin mbi vlerën e 

shtuar”, mendime e vërejtje për  projektligjin 

dhe relacioni përkatës.  

 

 

26.1.2000 

31.3.2000 

 

 

 

8 

355 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të  

Ministrave, datë 31.3.2000 për  shqyrtimin e 

projektligjit: “Për statusin e dëshmorit të  

Atdheut”, mendime e vërejtje për  projektligjin, 

relacion dërguar Kuvendit për  këtë çështje, 

dekret dhe ligji përkatës.  

 

 

16.9.2000 

15.5.2000 

 

 

 

37 

356 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të  

Ministrave datë 31.3.2000, për shqyrtimin e 

projektvendimeve:  “Për pranimin në 

Shërbimin Civil dhe periudhën e provës, për   

krijimin dhe funksionimin e Institutit të  

Trajnimit të  Administratës Publike dhe 

trajnimin e nëpunësit civil dhe miratimin e 

strukturës së klasifikimit të  Punëve që 

përfshihen në shërbimin civil, metodologjinë 

përkatëse dhe roleve të  ministrit, 

zëvendësministrit dhe sekretarit të  

përgjithshëm në ministri”.  

 

 

 

 

 

 

24.2.1999 

31.3.2000 

 

 

 

 

 

 

 

20 

357 Relacion i Këshillit të  Ministrave, mbi 

projektvendimin: “Për krijimin dhe 

funksionimin  e Institutit të  Trajnimit të  

Administratës Publike dhe trajnimin  e 

nëpunësit civil” dhe projektvendimi përkatës. 

Shënim: Procesverbali ndodhet në dosjen nr. 

 

 

28.3.2000 

28.3.2000 

 

 

 

9 
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356. 

    

358 Relacion i Këshillit të  Ministrave, mbi 

projektvendimin: “Për miratimin e strukturës së 

klasifikimit të  punëve të  përfshira në 

Shërbimin Civil, metodologjisë përkatëse dhe 

roleve të  ministrit, zëvendësministrit dhe 

sekretarit të  përgjithshëm në ministri” dhe 

projektvendimi përkatës.  

Shënim: Procesverbali ndodhet në dosjen nr. 

356. 

 

 

 

 

28.3.2000 

28.3.2000 

 

 

 

 

 

25 

359 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 153, datë 

7.4.2000: “Për miratimin e rregullores së 

zbatimit të  Kodit Rrugor të  Republikës së 

Shqipërisë”, relacion, procesverbali i mbledhjes 

dhe rregullorja përkatëse. 

 

23.3.2000 

26.4.2000 

 

 

306 

360 Rregullore për  zbatimin e Kodit Rrugor (pjesa 

e dyte, standardet e sinjalizimit rrugor),  

miratuar me vendimin nr. 153, datë 7.4.2000. 

 

2000 

2000 

 

 

215 

    

361 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 151, datë 

7.4.2000, për disa ndryshime në vendimin nr. 

42, datë 28.1.1999: “Për krijimin  e bordit për  

reformën institucionale dhe administratën 

publike”. 

7.4.2000 

7.4.2000 

 

3 

362 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 154, datë 

7.4.2000 “Për licensimin e veprimtarive 

prodhuese në industrinë joushqimore”, 

relacion, mendime dhe procesverbali i 

mbledhjes përkatëse. 

 

 

1.3.2000 

10.4.2000 

 

 

 

12 

363 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 155, datë. 

7.4.2000: “Për prokurimin  e drejtpërdrejtë të  

fondeve për  furnizimin me ushqim të  efektivit 

të  aparatit të  Ministrisë së Rendit Publik dhe 

të  efektivit që trajnohet në qendrën e trajtimit 

në Durrës”, relacion dhe procesverbali i 

mbledhjes përkatëse.  

 

 

 

17.3.2000 

10.4.2000 

 

 

 

 

11 

364 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 156, datë 

7.4.2000, për miratimin në parim, të  

marrëveshjes për   bashkëpunim 

financiar,ndërmjet Qeverisë së Republikës së 

Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës 

Federale të  Gjermanisë, për  projektin: 

“Programi i mbrojtjes së mjedisit të  liqenit të  

Ohrit”, mendime, relacion dhe procesverbali  i 

mbledhjes përkatëse. 

21.3.2000 

7.4.2000 

 

13 

365 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 157, datë 

7.4.2000: “Për shtesë fondesh për  investime në 

sistemin rrugor dhe për  mirëmbajtjen e tij”, 

relacion dhe procesverbali i mbledhjes 

 

7.4.2000 

11.4.2000 

 

 

7 
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përkatëse. 

366 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 158, datë 

7.4.2000:”Për dhënien e fondeve për  

subvencionin e ujit të  pijshëm”, relacion, 

mendime dhe procesverbali i mbledhjes 

përkatëse. 

 

13.3.2000 

11.4.2000 

 

 

12 

367 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 159, dt. 

7.4.2000, për zbatimin e ligjit  nr. 7703, datë 

11.5.1993: “Për sigurimet shoqërore  në 

Republikën e Shqipërisë”, relacion, mendime 

dhe procesverbali i mbledhjes përkatëse. 

 

 

23.3.2000 

12.4.2000 

 

 

 

10 

368 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 160, datë 

7.4.2000, për miratimin  në parim të  

protokollit të  bisedimeve të  sesionit të  dytë, 

të  Komisionit të  Përbashkët Ndërqeveritar 

Shqiptaro-Maqedonas: “Për  bashkëpunimin 

ekonomik dhe tregtar”, relacion dhe 

procesverbali i mbledhjes përkatëse. 

 

 

3.4.2000 

12.4.2000 

 

 

 

17 

369 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të  

Ministrave,datë 7.4.2000, për  shqyrtimin e 

projektvendimit: “Për   legalizimin e 

dokumenteve të  lëshuara për  t‟u përdorur 

jashtë shtetit dhe të  dokumenteve  të  lëshuara 

jashtë shtetit për  t‟u përdorur brenda vendit”, 

mendime, relacion dhe projektvendimi 

përkatës.  

 

25.2.2000 

7.4.2000 

 

 

16 

370 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të  

Ministrave, datë 7.4.2000, për  shqyrtimin e 

projektvendimit: “Për kompetencat në dhënien 

e lejeve për  ushtrimin e veprimtarive në fushën 

e transportit”. 

 

7.4.2000 

7.4.2000 

 

 

6 

    

371 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të  

Ministrave, datë 7.4.2000, për  shqyrtimin e 

projektligjit, për ratifikimin e marrëveshjes 

ndërmjet  Qeverisë së Republikës së Shqipërisë 

dhe Qeverisë së Republikës Federale të  

Gjermanisë: “Për  lejimin e udhëtimit tranzit, të  

detyruar, të  shtetasve jugosllave (shqiptare të  

Kosovës), për  në Kosovë”, relacion dhe 

projektligji përkatës, dërguar Kuvendit. 

 

 

 

 

3.4.2000 

7.4.2000 

 

 

 

 

 

16 

372 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të  

Ministrave për  shqyrtimin e projektligjit, për 

ratifikimin e marrëveshjes, ndërmjet Qeverisë 

së Republikës Federale të  Gjermanisë: “Për  

lejimin e udhëtimit tranzit, vullnetar të  

shtetasve jugosllave (shqiptare të  Kosovës) për  

në Kosovë”, projektligji dhe relacioni përkatës 

dërguar Kuvendit. 

 

 

30.3.2000 

12.4.2000 

 

 

 

16 

373 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të  7.4.2000  
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Ministrave, datë 7.4.2000, për  shqyrtimin e 

projektligjit: “Për zonat e lira”. 

7.4.2000 4 

374 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të  

Ministrave, datë 7.4.2000, për  shqyrtimin e 

projektligjit: “Për prodhimin dhe tregtimin e 

duhanit dhe cigareve”. 

 

7.4.2000 

7.4.2000 

 

 

10 

375 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të  

Ministrave, datë 7.4.2000, për  shqyrtimin e 

projektvendimit: “Për shpalljen ansambël 

monument-kulture të  aksit kryesor dhe 

Qendrës historike të  qytetit të  Tiranës”. 

 

7.4.2000 

7.4.2000 

 

 

7 

376 Vendim i Këshillit të  Ministrave, nr. 161, datë 

13.4.2000: “Për kandidaturat për  anëtare të  

Komisionit të  Shërbimit Civil”, relacion dhe 

procesverbali i mbledhjes përkatëse. 

 

13.4.2000 

17.4.2000 

 

 

13 

377 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 162, datë 

13.4.2000: “Për shpërndarjen e vlerave 

financiare kreditoreve të  shoqërisë “Universi”, 

shpk në administrim, për  mbylljen e procesit të  

administrimit dhe për  kalimin e 

dokumentacionit financiar, organit të  hetimit”, 

relacion dhe procesverbali i mbledhjes 

përkatëse. 

 

 

4.4.2000 

17.4.2000 

 

 

 

9 

378 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 163, datë 

13.4.2000: “Për shpërndarjen me koeficent 

pjesor, të  vlerave financiare, kreditorëve të  

shoqërisë (GLOBAL-FOODS)shpk, në 

administrim”, relacion  dhe procesverbali i 

mbledhjes përkatëse.  

 

 

13.4.2000 

17.4.2000 

 

 

 

7 

379 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 164, datë 

13.4.2000: “Për   prokurimin e drejtpërdrejtë të  

fondeve  për  përpunimin e dokumentacionit 

financiar të  shoqërisë “Vefa Hollding” shpk në 

administrim”, relacion dhe procesverbali i 

mbledhjes përkatëse. 

 

 

13.4.2000 

17.4.2000 

 

 

 

8 

380 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 165, datë 

13.4.2000 për një shtesë në vendim, nr. 579, 

datë 8.9.1998: “Për caktimin e rregullave, për  

kthimin e vlerave financiare kreditoreve  qe 

kanë depozituar kapitalet e tyre pranë shoqërive 

huamarrëse”, relacion dhe procesverbali i 

mbledhjes përkatëse. 

 

 

 

13.4.2000 

17.4.2000 

 

 

 

 

7 

    

381 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 166, datë 

13.4.2000, për   një shtesë në vendimin nr. 102, 

datë 5.3.1999: “Për trajtimin me strehim të  

funksionareve politike dhe të  nëpunësve civile 

të  administratës së lartë shtetërore”, relacion 

dhe procesverbali i mbledhjes përkatëse. 

 

13.4.2000 

17.4.2000 

 

 

5 

382 Vendim i Këshillit t e Ministrave nr. 167, datë   
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13.4.2000, për një ndryshim në vendimin nr. 

505, datë 24.10.1994: “Për trajtimin me ushqim 

të  kuadrove ushtarake, aktive që shërbejnë në 

strukturat e ushtrisë”, relacion, mendime dhe 

procesverbali i mbledhjes përkatëse. 

 

1.3.2000 

17.4.2000 

 

 

10 

383 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 168, datë 

13.1.2000, për   miratimin në parim të  

memorandumit të  mirëkuptimit, ndërmjet 

Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së 

Republikës Italiane: “Për bashkëpunimin në 

veprimet e kërkim-shpëtimit në detin Adriatik”, 

relacion dhe procesverbali i mbledhjes 

përkatëse. 

 

 

10.3.2000 

17.4.2000 

 

 

 

17 

384 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 169, datë 

13.4.2000, për miratimin në parim, të  

memorandumit të  mirëkuptimit, ndërmjet 

Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së 

Republikës italiane: “Për krijimin e një sistemi 

të  detyrueshëm të  raportimit në detin Adriatik 

(Adriatik Trafik)”, relacion dhe procesverbali i 

mbledhjes përkatëse. 

 

 

 

 

10.3.1999 

17.4.2000 

 

 

 

 

17 

385 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 170, datë 

13.4.2000, për miratimin në parim të  

memorandumit të  mirëkuptimit, ndërmjet 

Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së 

Republikës italiane: “Për krijimin e një sistemi 

të  përbashkët kursesh dhe të  një skeme të  

ndarjes së trafikut në pjesën jugore të  detit 

Adriatik”, relacion, mendime dhe procesverbali 

i mbledhjes përkatëse. 

 

 

 

 

10.3.2000 

17.4.2000 

 

 

 

 

 

15 

386 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 171, datë 

13.4.2000, për miratimin në parim të  

memorandumit të  mirëkuptimit, ndërmjet 

Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së 

Republikës italiane: “Për krijimin e një sistemi 

të  përbashkët të  Shërbimit të  trafikut në detin 

Adriatik”, relacion, mendime dhe procesverbali 

i mbledhjes përkatëse. 

 

 

 

10.3.2000 

17.4.2000 

 

 

 

 

16 

387 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 172, datë 

13.4.2000: “Për shpronësimin për  interes 

publik, të  pasurive të  paluajtshme, qe preken 

nga ndërtimi i superstradës Vorë-Maminas (km 

1.6-2.7) pjesë e superstradës Tiranë-Durrës”, 

relacion, mendime dhe procesverbali i 

mbledhjes përkatëse. 

 

 

18.3.2000 

17.4.2000 

 

 

 

18 
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388 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 173, datë 

13.4.2000: “Për lejimin e ekspozimit të  një 

vëllimi origjinal të  restauruar të  Codex 

Beratinus Purpureus (shekulli VI)”, relacion, 

kontrate, mendime dhe procesverbali i 

mbledhjes përkatëse. 

 

 

6.3.2000 

17.4.2000 

 

 

 

15 

389 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 175, datë 

13.4.2000, për një shtesë në buxhetin e 

miratuar  për  vitin 2000 për  Ministrinë e 

Arsimit dhe Shkencës, për  vazhdimin e 

projektit: “Shqipëria 2000”, relacion dhe 

procesverbali i  mbledhjes përkatëse. 

 

 

11.4.2000 

17.4.2000 

 

 

 

7 

390 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 176, datë 

13.4.2000 “Për   miratimin e marrëveshjes së 

grantit, ndërmjet Qeverisë së Republikës 

Popullore të  Kinës dhe Qeverisë së Republikës 

së Shqipërisë, për  sektorin e ujësjellësve”, 

relacion dhe procesverbali i mbledhjes 

përkatëse. 

13.4.2000 

17.4.2000 

 

6 

391 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 177, datë 

13.4.2000: “Për shtesë fondi në buxhetin e vitit 

2000, të  Bashkisë së Tiranës, për  sistemimin 

dhe rregullimin e disa rrugëve të  Kryeqytetit 

dhe për  përdorimin e këtij fondi me procedure 

e prokurimit të  drejtpërdrejtë”, relacion, 

mendime dhe procesverbali i mbledhjes 

përkatëse. 

 

 

12.4.2000 

19.4.2000 

 

 

 

23 

392 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 178, datë 

13.4.2000:“Për   dhënie fondesh për  

institucionin e Avokatit të  Popullit, për  vitin 

2000”, relacion dhe procesverbali i mbledhjes 

përkatëse. 

13.4.2000 

17.4.2000 

 

6 

393 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 179, datë 

13.4.2000, për një ndryshim në vendimin nr. 

529, datë 21.8.1998: “Për procedurat e 

tenderimit, të  aksioneve, qe zotërohen nga 

shteti, të  shoqërive tregtare, ndryshuar me 

vendimin nr. 122, datë 18.3.2000”, relacion, 

mendime dhe procesverbali i mbledhjes 

përkatëse. 

 

 

 

7.4.2000 

17.4.2000 

 

 

 

 

10 

394 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 180, datë 

13.4.2000: “Për   shpalljen ansambël 

monument kulture, të  aksit rrugor dhe qendrës 

historike të  qytetit të  Tiranës”, mendime, 

relacione, dokumentacioni përkatës dhe 

procesverbali i mbledhjes për  këtë çështje. 

 

6.4.2000 

17.4.2000 

 

 

53 

395 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 181, datë 

13.4.2000: “Për një shtesë në buxhetin e vitin 

2000, të  Ministrisë së Transportit për  

riveshjen pjesore, në rrugët Tiranë-Ndroq-

 

 

12.4.2000 

17.4.2000 

 

 

 

15 
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Plepa dhe Vorë-Durrës, me procedurën e 

prokurimit të  drejtpërdrejtë”, relacion, 

mendime dhe procesverbali i mbledhjes 

përkatëse.  

396 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të  

Ministrave, datë 13.4.2000, për  shqyrtimin e 

projektligjit: “Për prodhimin dhe tregtimin e 

duhanit dhe të  cigareve”, mendime, relacion 

dërguar Kuvendit për  këtë çështje, dekret dhe 

ligji përkatës. 

 

 

24.8.1999 

26.12.1999 

 

 

 

39 

397 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të  

Ministrave, datë 13.4.2000, për  shqyrtimin e 

projektligjit: “Për statusin e dhuruesve  të  

gjakut”, mendime për  projektligjin dhe 

relacioni përkatës dërguar Kuvendit. 

 

14.4.1999 

13.4.2000 

 

 

17 

398 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të  

Ministrave, datë 13.4.2000, për  shqyrtimin e 

projektligjit: “Për   zonat e lira”, mendime, 

relacion dërguar Kuvendit për  këtë çështje, 

dekret dhe ligji përkatës. 

 

5.4.2000 

1.8.2000 

 

 

48 

    

399 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të  

Ministrave, datë 13.4.2000, për  shqyrtimin  e 

projektligjit: “Për ratifikimin e marrëveshjes 

ndërmjet Qeverisë së Republikës së Shqipërisë 

dhe Kishës Katolike në Shqipëri, për  ndërtimin 

dhe administrimin e Spitalit “Zoja e Këshillit të  

Mirë”, mendime për  projektligjin”, relacion 

dërguar Kuvendit për  këtë çështje, dekret dhe 

ligji përkatës.  

 

 

 

 

8.2.2000 

12.5.2000 

 

 

 

 

 

23 

400 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të  

Ministrave, datë 13.4.2000, për  shqyrtimin e 

projektligjit: “Për   Kodin Elektoral të  

Republikës së Shqipërisë”, relacion dërguar 

Kuvendit për  këtë çështje, dekreti dhe ligji 

përkatës. 

 

 

13.4.2000 

12.5.2000 

 

 

 

84 

401 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 182, datë 

21.4.2000: “Për ndryshimin e emrit të  Institutit 

Topografik të  Ushtrisë”, relacion, mendime 

dhe procesverbali i mbledhjes përkatëse. 

 

16.3.2000 

25.4.2000 

 

 

9 

    

402 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 183, datë 

21.4.2000: “Për miratimin në parim të  

projektmarrëveshjes së propozuar për  

përfitimet dhe shërbimet e ndërsjellta, ndërmjet 

Departamentit të  Mbrojtjes së Shteteve të  

Bashkuara të  Amerikës dhe Ministrisë së 

Mbrojtjes së Republikës së Shqipërisë (USA-

01)”, relacion dhe procesverbali i mbledhjes 

përkatëse. 

 

 

 

 

10.3.2000 

25.4.2000 
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403 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 184, datë 

21.4.2000: “Për   miratimin e rregullores së 

punës për funksionimin e Komisionit Qendror 

për  Grumbullimin e Armëve në Republikën e 

Shqipërisë”, relacion, mendime dhe 

procesverbali i mbledhjes përkatëse. 

 

 

23.3.2000 

25.4.2000 

 

 

 

9 

404 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 185, datë 

21.4.2000: “Për miratimi në parim të  termave 

të  referencës së Klubit të  Parisit, të  Tetorit 

1999, për  shtyrjen e pagësav e të  borxhit të  

jashtëm”, relacion dhe mendime për  

projektvendimin. Shënim:Procesverbali 

ndodhet në Dosjen nr. 407. 

 

 

7.4.2000 

25.4.2000 

 

 

 

14 

405 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 186, datë 

21.4.2000, për një ndryshim në vendimin nr. 

326, datë 21.6.1993:  “Për kriteret e trajtimit të  

invalidëve të  luftës kundër pushtuesve 

nazifashiste të  popullit shqiptar”, relacion, 

mendime dhe procesverbali i mbledhjes 

përkatëse. 

 

 

27.3.2000 

25.4.2000 

 

 

 

10 

406 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 187, datë 

21.4.2000: “Për miratimin në parim të  

marrëveshjes tregtare ndërmjet Qeverisë së 

Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së 

Republikës Lindore të  Uruguajt”, 

relacion,mendime dhe procesverbali i 

mbledhjes përkatëse., 

 

 

 

28.12.1999 

25.4.2000 

 

 

 

 

14 

407 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 188, datë 

21.4.2000: “Për miratimin në parim (ne baze të  

termave të  referencës të  Klubit të  Parisit, të  

tetorit 1999), të  amendamentit të  marrëveshjes 

dypalëshe për riskedulimin e detyrimeve të  

borxhit të  jashtëm  të  Republikës së 

Shqipërisë ndaj kreditoreve holandeze”, 

relacion, mendime dhe procesverbali i 

mbledhjes përkatëse., 

 

 

 

7.4.2000 

25.4.2000 

 

 

 

 

23 

408 Vendim i Këshillit të  Ministrave  nr. 189, datë 

21.4.2000, për   një shtesë në vendimin nr. 56, 

datë 27.2.1992: “Për trajtimin me page dhe 

shtesat mbi page të  ushtarakeve në Shërbimin 

Informativ Kombëtar”, relacion, mendime dhe 

procesverbali i mbledhjes përkatëse. 

 

 

8.2.2000 

25.4.2000 

 

 

 

8 

409 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 190, datë 

21.4.2000, për një ndryshim në vendimin nr. 

789, datë 24.12.1998: “Për   listën e barnave qe 

rimbursohen në masën e mbulimit të  çmimit të  

barnave”, relacion dhe procesverbali i 

mbledhjes përkatëse. 

 

 

10.4.2000 

26.4.2000 

 

 

 

8 

410 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 191, datë 

21.4.2000: “Për   miratimin e protokollit të  
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sesionit të  trete të  Komisionit të  Përbashkët 

Ndërqeveritar shqiptaro-rumun për  

bashkëpunimin ekonomik, industrial dhe 

teknik”, relacion dhe procesverbali i mbledhjes 

përkatëse. 

7.4.2000 

26.4.2000 

 

17 

411 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 192, datë 

21.4.2000 për   miratimin e marrëveshjes:  

“Programi i bashkëpunimit financiar, ndërmjet 

Qeverisë së Republikës së Shqipërisë dhe 

Qeverisë së Spanjës”, relacion dhe 

procesverbali i mbledhjes përkatëse. 

 

 

10.4.2000 

26.4.2000 

 

 

 

21 

412 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 193, datë 

21.4.2000, për miratimin në parim të  

marrëveshjes:  “Për  bashkëpunim në fushat e 

arsimit dhe kulturës, ndërmjet Republikës 

Federative të  Brazilit dhe Republikës së 

Shqipërisë”, relacion, mendime dhe 

procesverbali i mbledhjes përkatëse. 

 

 

 

22.2.1999 

26.4.2000 

 

 

 

 

15 

413 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 194, datë 

21.4.2000, për   miratimin në parim të  

marrëveshjes: “Për  bashkëpunimin kulturor 

ndërmjet Republikës  Lindore të  Uruguajt dhe 

Republikës së Shqipërisë”, relacion, mendime 

dhe procesverbali i mbledhjes përkatëse. 

11.3.2000 

26.4.2000 

 

13 

414 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 195, datë 

21.4.2000, për miratimin në parim të  

marrëveshjes: “Për  bashkëpunim kulturor dhe 

arsimor, ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe 

Republikës së Argjentinës”, relacion, mendime 

dhe procesverbali i mbledhjes përkatëse. 

 

 

10.4.2000 

27.4.2000 

 

 

 

10 

415 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të  

Ministrave, datë 21.4.2000, për  shqyrtimin e 

projektligjit, për ratifikimin e marrëveshjes së 

huas”, ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe 

Fondit të  OPEC-ut, për  zhvillim 

Ndërkombëtar, për  financimin e projektit: 

“Ndërtimi  dhe rehabilitimi i shkollave,” 

relacion dërguar Kuvendit për  këtë çështje, 

dekreti dhe ligji përkatës. 

 

 

 

 

10.4.2000 

26.5.2000 

 

 

 

 

 

32 

416 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të  

Ministrave, datë 21.4.2000 për  shqyrtimin e 

projektligjit, për   ratifikimin e marrëveshjes 

ndërmjet Qeverisë së Republikës së Shqipërisë 

dhe  Këshillit Federal Zviceran: “Për  

ripranimin e personave në situate të  parregullt, 

të  memorandumit të  mirëkuptimit, lidhur me 

të, si dhe të  protokollit për  zbatimin e saj”, 

relacion dërguar Kuvendit për  këtë çështje, 

dekreti dhe ligji përkatës. 

 

 

 

 

 

5.4.2000 

21.4.2000 

 

 

 

 

 

 

23 

417 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të    
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Ministrave, datë 21.4.2000, për  shqyrtimin e 

projektligjit: “Për statusin e invalidit 

paraplegjik dhe tetraplegjik”, mendime e 

vërejtje për  projektligjin, relacion dërguar 

Kuvendit për  këtë çështje, dekret dhe ligji 

përkatës.  

 

1.7.1999 

11.7.2000 

 

 

24 

418 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të  

Ministrave, datë 21.4.2000, për  shqyrtimin e 

projektvendimit: “Për miratimin e pjesëmarrjes 

së Qeverisë Shqiptare, në fondacionin 

shqiptaro-amerikan, “HARRY FULTZ” dhe të  

aktit të  krijimit të  këtij fondacioni”, mendime, 

relacion dhe dokumentacioni përkatës. 

 

 

15.2.2000 

21.4.2000 

 

 

 

32 

419 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të  

Ministrave, datë 21.4.2000, për  shqyrtimin e 

projektvendimit: “Për miratimin  në parim të  

një shtesë në marrëveshjen e datë 20.10.1996, 

ndërmjet Qeverisë së Republikës së Shqipërisë 

dhe Qeverisë së Republikës së Gjermanisë”, 

relacion dhe mendime për  projektvendimin. 

 

 

 

5.4.2000 

21.4.2000 

 

 

 

 

15 

420 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të  

Ministrave, datë 21.4.2000, për  shqyrtimin e 

projektvendimit: “Për pranimin në shërbimin 

civil dhe periudhën e provës”, mendime, 

vërejtje dhe relacion për  projektvendimin. 

 

18.2.2000 

28.3.2000 

 

 

33 

421 Procesverbale të  mbledhjes së Këshillit të  

Ministrave, për  shqyrtimin e projektligjit: “Për 

Urdhrin e Mjekëve”, mendime për  

projektligjin, relacion dërguar Kuvendit për  

këtë çështje, dekret dhe ligji përkatës. 

 

28.10.1999 

12.6.1999 

 

 

37 

422 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 196, datë 

27.4.2000, për miratimin në parim të  

protokollit shtesë të  marrëveshjes ndërmjet 

qeverive të  shteteve pjesëmarrëse në 

bashkëpunim ekonomik të  Detit të  Zi: “Për  

bashkëpunimin në luftën kundër krimit, në 

veçanti në format e tij të  organizuara, firmosur 

në Korfuz, në tetor 1998”, mendime, relacion 

dhe dokumentacioni përkatës. 

 

 

26.4.2000 

27.4.2000 

 

 

 

23 

423 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 197, datë 

29.4.2000: “Për shpalljen dëshmorë të  

Atdheut, liste emërore dhe të  dhëna për  

personat që propozohen për  t‟u shpallur 

dëshmorë”, relacion  dhe procesverbali i 

mbledhjes përkatëse. 

 

 

27.4.2000 

4.5.2000 

 

 

 

81 

424 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 198, datë 

29.4.2000, për   miratimin në parim të  

projektit: “Armët në këmbim të  zhvillimit që 

do të  zbatohet në rrethin e Elbasanit dhe të  

Dibrës”, relacion, mendime dhe procesverbali i 

 

 

23.3.2000 

4.5.2000 

 

 

 

20 
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mbledhjes përkatëse. 

425 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 199, datë 

29,4,2000, për   miratimin e projektkontratës: 

“Për  blerjen e aksioneve dhe të  instruksioneve 

për  paraqitjen dhe hapjen e ofertave për  

privatizimin e “Albanian Mobile 

Communication (AMC) sha”, relacion, 

mendime dhe procesverbali i mbledhjes 

përkatëse. 

 

 

21.3.2000 

4.5.2000 

 

 

 

57 

426 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 2000, datë 

29.4.2000, për një ndryshim në vendimin nr. 

166, datë 11.4.1997: “Për sigurimin dhe 

administrtimin e ndihmave humanitare dhe të  

emergjencës”, relacion dhe procesverbali i 

mbledhjes përkatëse. 

 

 

23.3.2000 

4.5.2000 

 

 

 

9 

427 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 201, datë 

29.4.2000: “Për plotësimin e pjesës shtetërore 

të  kapitalit, në bankën italo-shqiptare”, 

relacion mendim dhe procesverbali i mbledhjes 

përkatëse. 

 

21.4.2000 

4.5.2000 

 

 

7 

    

428 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 202, datë 

29.4.2000: “Për detajimin e fondeve, për   

ndërhyrje në sektorin elektrik në kuadrin e 

programit “Comodity Aid” 42 miliardë lireta”, 

relacion, mendime dhe procesverbali i 

mbledhjes përkatëse. 

 

 

11.4.2000 

4.5.2000 

 

 

 

11 

429 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 203, datë 

29.4.2000: “Për miratimin e projektit “ALBI 

2000” për  ndërtimin dhe rehabilitimin e 

objekteve shkollore, me fondet grant të  

Qeverisë italiane”, relacion, mendime dhe 

procesverbalet e mbledhjeve përkatëse. 

 

 

18.4.2000 

4.5.2000 

 

 

 

18 

430 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 204, datë 

29.4.2000, për një ndryshim në vendimin nr. 

627, datë 24.12.1997: “Për krijimin e Këshillit 

të  Rregullimit të  Territorit të  Shqipërisë”, 

relacion, mendime dhe procesverbali i 

mbledhjes përkatëse. 

 

 

29.7.1999 

4.5.2000 

 

 

 

12 

    

431  Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 206, datë 

29.4.2000, për miratimin në parim të  

marrëveshjes së kredisë së zhvillimit, ndërmjet 

Republikës së Shqipërisë dhe Shoqatës 

Ndërkombëtare për  Zhvillim (IDA): “Për  

projektin e asistencës teknike, për  sektorin 

financiar”, relacion, mendime dhe 

procesverbali i mbledhjes përkatëse. 

 

 

 

31.3.2000 

4.5.2000 

 

 

 

 

32 

432 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 207, datë 

29.4.2000: “Për   miratimin e pjesëmarrjes së 
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Qeverisë së Republikës së Shqipërisë në 

fondacionin shqiptaro-amerikan “Harri 

T.Fultz‟‟ dhe të  aktit të  krijimit të  këtij 

fondacioni”, mendime, relacion dhe 

procesverbali i mbledhjes përkatëse. 

 

15.2.2000 

4.5.2000 

 

 

30 

433 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 208, datë 

29.4.2000, për   një ndryshim në vendimin nr. 

651, datë 18.10.1998: “Për ruajtjen dhe 

sigurimin e objekteve shtetërore”, relacion, 

mendime dhe procesverbali i mbledhjes 

përkatëse. 

 

31.1.2000 

5.5.2000 

 

 

14 

434 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 227, datë 

29.4.2000, për disa shtesa dhe ndryshime në 

vendimin nr. 595, datë 16.12.1999: “Për 

financimin e pjesshëm të  pjesëmarrjes së 

Shqipërisë në ekspoziten ndërkombëtare 

“Expo-2000, Hanover” për  mbulimin e plotë 

financiar të  këtij projekti”, mendime, relacion 

dhe procesverbali i mbledhjes përkatëse. 

 

 

 

25.4.2000 

8.5.2000 

 

 

 

 

15 

435 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 67, datë 

29.2.2000, (vendim qarkullues): “Për   

miratimin në parim, të  marrëveshjes së kredisë 

për  projektin e reformës ligjore dhe gjyqësore, 

ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe 

Shoqatës Ndërkombëtare të  Zhvillimit (IDA) 

dhe relacioni përkatës. 

 

24.2.2000 

29.2.2000 

 

 

52 

436 Procesverbali i mbledhjes së Këshillit të  

Ministrave, datë 29.4.2000, për  shqyrtimin e 

projektligjit: “Për ratifikimin e marrëveshjes 

ndërmjet Qeverisë së Republikës së Shqipërisë 

dhe UNESCO-s për  edukimin ndërkulturor dhe 

edukimin për  të  drejtat e njeriut në Shqipëri”, 

relacion dërguar Kuvendit për  këtë çështje,, 

dekreti dhe ligji përkatës. 

 

 

17.4.2000 

2.6.2000 

 

 

 

20 

437 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të  

Ministrave datë 29.4.2000, për  shqyrtimin e 

projektligjit: “Për disa shtesa e ndryshime  në 

ligjin 8440, datë 13.1.1999 “Për regjistrimin, 

mënyrën e përdorimit dhe të  kontrollit të  

mjeteve lundruese nen 20 NRT”, mendime për  

projektligjin, relacion dërguar Kuvendit për  

këtë çështje, dekreti dhe ligji përkatës. 

 

 

 

21.3.2000 

9.6.2000 

 

 

 

 

20 

438 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të  

Ministrave datë 29.4.2000, për  shqyrtimin e 

projektligjit: “Për aderimin e Republikës së 

Shqipërisë në Konventën për  Trafikun Rrugor, 

në 8 nëntor 1968”, konventa, mendime, 

relacion dërguar Kuvendit për  këtë çështje, 

dekret dhe ligji përkatës. 

 

 

 

14.4.2000 

5.6.2000 

 

 

 

 

88 

439 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të  28.3.2000  
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Ministrave, dt. 29.4.2000, për  shqyrtimin e 

projektligjit për disa shtesa dhe ndryshime në 

ligjin nr. 8136, datë 31.7.1996: “Për shkollën e 

magjistraturës”, projektligji dhe relacioni 

përkatës. 

29.4.2000 13 

440 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të  

Ministrave, datë 29.4.2000, për  shqyrtimin e 

disa çështjeve, jashtë rendit të  ditës (çështjen 

mbi thesarin e shtetit, investimeve për  

ndriçimin e qyteteve, për  ujësjellësa, rrugë etj). 

 

29.4.2000 

29.4.2000 

 

 

3 

441 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të  

Ministrave, datë 29.4.2000, për  shqyrtimin e 

projektvendimit: “Për pranimin në shërbimin 

civil dhe periudhën e provës”. 

 

29.4.2000 

29.4.2000 

 

 

1 

442 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të  

Ministrave datë 29.4.2000, për  shqyrtimin e 

studimit: “Plani i përdorimit të  tokës në Portin  

e Durrësit”. 

 

29.4.2000 

29.4.2000 

 

 

6 

443 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të  

Ministrave, datë 29.4.2000, për shqyrtimin e 

projektvendimit: “Për   prokurim të  

drejtpërdrejtë, për  objektin sistemim asfaltim 

të  rrugës “Hyrja Kombinatit” dhe studim- 

projektim i rikonstruksionit të  Bulevardit 

“Dëshmoret e Kombit” dhe të  sheshit 

“Skënderbej”. 

 

29.4.2000 

29.4.2000 

 

 

9 

444 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të  

Ministrave, datë 29.4.2000, për  shqyrtimin e 

projektvendimit për   një ndryshim në vendimin 

nr. 475, datë 14.101999, për një ndryshim në 

vendimin nr. 473, datë 29.9.1993: “Për të  

drejtat e punonjësve të  përfaqësive diplomatike 

të  Republikës së Shqipërisë në shtetet e huaja 

dhe për  shpenzimet e udhëtimit dhe të  dietës, 

për  personat qe dalin jashtë shtetit”. 

 

 

 

 

29.4.2000 

29.4.2000 

 

 

 

 

 

4 

445 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 209, datë 

5.5.2000: “Për   shpronësimin për  interes 

publik të  pasurive të  paluajtshme, që preken 

nga ndërtimi i seksionit rrugor Rrogozhine-

Elbasan nga km 24 deri në km 34.5)”, mendime 

preventive, relacion dhe procesverbali i 

mbledhjes përkatëse. 

 

 

20.4.2000 

8.5.2000 

 

 

 

42 

    

446 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 210, datë 

5.5.2000: “Për   fazën e dytë të  regjistrimit të  

votuesve, për  zgjedhjet e organeve të  

qeverisjes vendore”, relacion dhe procesverbali 

i mbledhjes përkatëse. 

 

4.5.2000 

8.5.2000 

 

 

12 

447 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 211, datë 

5.5.2000, për   një ndryshim në vendimin nr. 
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704, datë 7.11.1998: “Për   trajtimin me 

shpërblim të  ushtarakeve të  sistemit të  Rendit 

Publik, Brigadës Komando dhe Policisë 

Ushtarake”, relacion, mendime dhe 

procesverbali i mbledhjes përkatëse. 

1.3.2000 

8.5.2000 

 

10 

448 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 212, datë 

5.5.2000, për një shtesë në buxhetin e vitit 

2000, për  Ministrinë e Transportit: “Për   

ndërtimin e veprave të  artit në plotësimin e 

segmentit të  ri rrugor Fushë-Krujë-Maminas, 

me procedurën e prokurimit të  drejtpërdrejtë”, 

mendime, preventive, dokumentacioni përkatës 

dhe procesverbali i mbledhjes për  këtë çështje. 

 

 

3.5.2000 

8.5.2000 

 

 

 

16 

449 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 213, datë 

5.5.2000: “Për përmirësimin  e sistemit të  

ndriçimit të  disa qyteteve”, relacion dhe 

procesverbali i mbledhjes përkatëse. 

 

4.5.2000 

8.5.2000 

 

 

7 

450 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 214, datë 

5.5.2000: “Për shtesë fondesh për  investime në 

sistemin rrugor dhe për  mirëmbajtjen e tij”, 

relacion dhe procesverbali i mbledhjes 

përkatëse. 

 

3.5.2000 

8.5.2000 

 

 

7 

451 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 215, datë 

5.5.2000, për miratimin në parim të  

marrëveshjes ndërmjet Qeverisë së Republikës 

së Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës 

Federale të  Gjermanisë: “Për  fondin grant prej 

1.5 milionë DM, për  projektin: Mbështetje e 

praktikes juridike shqiptare”, relacion, 

mendime dhe procesverbali i mbledhjes 

përkatëse. 

 

8.12.1999 

8. 5.2000 

 

 

12 

452 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 216, datë 

5.5.2000: “Për shpërblimin e cilësisë së Lartë 

sportive të  peshëngritësve shqiptare dhe për  

përgatitjen e tyre për  lojërat olimpike 

“SIDNEY 2000”, relacion dhe procesverbali i 

mbledhjes përkatëse. 

 

 

4.5.2000 

8.5.2000 

 

 

 

11 

453 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 217, datë 

5.5.2000: “Për kontrollin financiar”, relacion, 

mendime dhe procesverbali i  mbledhjes 

përkatëse. 

 

22.2.2000 

8.5.2000 

 

 

25 

454 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 218, datë 

5.5.2000: “Për një shtesë fondi në buxhetin e 

vitit 2000, të  miratuar për  Ministrinë e 

Kulturës Rinise dhe Sporteve”, relacion dhe 

procesverbali i mbledhjes përkatëse. 

 

 

4.5.2000 

8.5.2000 

 

 

 

6 

455 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 219, datë 

5.5.2000: “Për një shtesë fondi investimesh, në 

buxhetin e Ministrisë së Kulturës Rinise dhe 

Sporteve”, relacion dhe procesverbali i 

 

 

4.5.2000 

8.5.2000 

 

 

7 
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mbledhjes përkatëse. 

456 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 220, datë 

5.5.2000: “Për një shtesë në buxhetin e vitit 

2000, për  Ministrinë e Transportit, për  rrugën 

e Dajtit dhe rrugën para “Pallatit të  

Brigadave”, relacion, mendime dhe 

procesverbali i mbledhjes përkatëse. 

28.4.2000 

8.5.2000 

 

16 

457 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 221, datë 

5.5.2000: “Për ndërtimin  e palestrës kombëtare 

të  peshëngritjes”, relacion dhe procesverbali i 

mbledhjes përkatëse. 

 

4.5.2000 

8.5.2000 

 

 

7 

458 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 222, datë 

5.5.2000: “Për   miratimin në parim të  projektit 

të  zhvillimit të  peshkimit”, projekti relacion 

dhe procesverbali i mbledhjes përkatëse. 

 

11.4.2000 

8.5.2000 

 

 

72 

459 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 223, datë 

5.5.2000, për   një ndryshim në vendimin nr. 

183, datë 14.5.1992: “Për kalimin në të  

ardhurat e bilancit valuator dhe të  buxhetit të  

shtetit për  vitin 1992 të  gjendjes së llogarisë 

në valute të  ish-Komitetit Qendror të  Partisë 

së Punës”, relacion dhe procesverbali i 

mbledhjes përkatëse. 

 

 

 

29.4.2000 

8.5.2000 

 

 

 

 

9 

    

460 Vendimi Këshillit të  Ministrave nr. l224, datë 

5.5.2000: “Për shpronësimin dhe kompensimin 

e tokës bujqësore të  familjeve të  fshatrave 

Zallmner dhe Bulcesh, që përmbyten nga 

ujësjellësi i Bovillës”, relacion, mendime dhe 

procesverbali i mbledhjes përkatëse. 

 

 

8.3.2000 

8.5.2000 

 

 

 

15 

461 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 225, datë 

5.5.2000: “Për likuidimin në rruge 

administrative të  Ndërmarrjes “Fonderia e 

Uzinës Mekanike” Tiranë dhe përballimin e 

pagësës së punonjësve, që mbeten pa pune nga 

likuidimi i saj”, relacion, mendime dhe 

procesverbali i mbledhjes përkatëse. 

 

 

13.3.2000 

8.5.2000 

 

 

 

13 

462 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 226, datë 

5.5.2000, për një ndryshim në vendimin nr. 

335, datë 2.9.1997: “Për lëshimin e pasaportave 

diplomatike dhe të  shërbimit”, mendime, 

relacion dhe procesverbali  i mbledhjes 

përkatëse. 

 

5.5.2000 

8.5.2000 

 

 

6 

463 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 228, datë 

5.5.2000, për disa shtesa dhe ndryshime në 

vendimin nr. 731, datë 11.11.1998: “Për   

krijimin e Drejtorisë së Kontrollit të  

Brendshëm Administrativ”, relacion dhe 

mendime dhe procesverbali i mbledhjes 

përkatëse. 

 

 

22.2.2000 

8.5.2000 

 

 

 

14 
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464 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 229, datë 

5.5.2000: “Për masën e mbulimit të  çmimit të  

barnave qe rimbursohen”, relacion, mendime 

dhe procesverbali i mbledhjes përkatëse. 

 

31.3.2000 

8.5.2000 

 

 

21 

465 Procesverbali i mbledhjes së Këshillit të  

Ministrave, datë 5.5.2000, për  shqyrtimin e 

projektligjit: “Për aderimin e Republikës së 

Shqipërisë në Konventën e Hagës për mbrojtjen 

e fëmijëve dhe bashkëpunimin për  birësimet 

jashtë vendit”, mendime për  projektligjin, 

relacion dërguar Kuvendit për  këtë çështje, 

dekret dhe ligji përkatës. 

 

 

 

17.1.2000 

29.6.2000 

 

 

 

 

32 

    

466 Procesverbali i mbledhjes së Këshillit të  

Ministrave, datë 5.5.2000, për  shqyrtimin e 

projektligjit: “Për   telekomunikacionet në 

Republikën e Shqipërisë”, mendime e vërejtje 

për  projektligjin, relacion dërguar Kuvendit 

për  këtë çështje, dekret dhe ligji përkatës. 

 

 

 

25.8.1999 

5.7.2000 

 

 

 

 

116 

467 Procesverbali i mbledhjes së Këshillit të  

Ministrave, datë 5.5.2000, për  shqyrtimin e 

projekltligjit: “Për përjashtimin  nga Shërbimi i 

detyrueshëm ushtarak i shtetasve shqiptare, 

ushtare në ngjarjet e marsit  1997”, relacion 

dërguar Kuvendit për  këtë çështje, dekret dhe 

ligji përkatës. 

 

 

 

28.4.2000 

9.6.2000 

 

 

 

 

12 

468 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të  

Ministrave , datë 5.5.2000, për  shqyrtimin e 

projektvendimit për një shtesë në buxhetin e 

vitit 2000, për  Ministrinë e Transportit: “Për 

lidhjen e rrugës kombëtare Fushë-Krujë-

Mamurras-Milot, në rrugën ekzistuese 

kombëtare, nëpërmjet seksionit rrugor (rural) të  

Fushë-Milotit”, relacion dhe preventivat 

përkatëse. 

 

 

3.5.2000 

5.5.2000 

 

 

 

14 

469 Procesverbali i mbledhjes së Këshillit të  

Ministrave, datë 5.5.2000, për  shqyrtimin e 

projektvendimit: “Për një shtesë fondi në 

buxhetin  e bashkisë së Beratit, për  vitin 2000 

për  rikonstruksionin e rrugës Kombinat-

Uznovë”, mendime, relacion dhe preventivat 

përkatës. 

 

 

25.4.2000 

5.5.2000 

 

 

 

16 

470 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të  

Ministrave, datë 5.5.2000, për  shqyrtimin e 

propjetvendimit: “Për një shtesë fondi në 

buxhetin e Ministrisë së Punëve Publike për  

vitin 2000” dhe relacioni përkatës. 

 

 

4.5.2000 

5.5.2000 

 

 

 

9 

471 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të  

Ministrave, datë 5.5.2000, për  shqyrtimin e 

projektvendimit: “Për   një shtesë fondi në 

 

 

5.5.2000 
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buxhetin  e vitit 2000, në zërin “Investime” 

miratuar per bashkinë e Durrësit”. 

5.5.2000 4 

472 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të  

Ministrave, datë 5.5.2000, për  shqyrtimin e 

projektvendimit: “Për   shkëmbimin e 

objekteve në ish-aerodromin e Tiranës” dhe 

relacionet përkatëse. 

 

24.12.1999 

5.5.2000 

 

 

17 

473 Procesverbali i mbledhjes së Këshillit të  

Ministrave, dt. 6.5.2000: “Për  shqyrtimin e 

problemeve që lidhen me hotel Tirana 

International dhe BERZH-it”. 

 

6.5.2000 

6.5.2000 

 

 

17 

474 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 230, datë 

11.5.2000: “Për   një shtesë fondi në buxhetin e 

vitit 2000, në zërin „Investime” miratuar për  

bashkinë e Durrësit”, mendim, relacion dhe 

procesverbali i mbledhjes përkatëse. 

 

 

11.1.2000 

12.5.2000 

 

 

 

21 

475 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 231, datë 

11.5.2000: “Për pranimin në shërbimin civil 

dhe periudhën e provës”, relacion, mendime 

dhe procesverbali i mbledhjes përkatëse. 

 

18.2.2000 

12.5.2000 

 

 

34 

476 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 232, datë 

11.5.2000: “Për dhënie ndihme familjareve të  

zonave verilindore, të  cilat kanë humbur 

pjesëtare të  tyre, gjatë periudhës së luftës në 

Kosovë, si rezultat i vrasjeve ose i shpërthimit 

të  minave e të  predhave në territorin e 

Republikës së Shqipërisë”, relacion dhe 

procesverbali i mbledhjes përkatëse. 

 

 

11.5.2000 

12.5.2000 

 

 

 

10 

477 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 233, datë 

11.5.2000: “Për mbështjetjen e Shërbimit të  

kontrollit të  plehrave kimike nga organet e 

ruajtjes së rendit”, relacion, mendime dhe 

procesverbali i mbledhjes përkatëse. 

 

30.3.2000 

12.5.2000 

 

 

5 

478 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 234, datë 

11.5.2000: “Për   kriteret dhe rregullat e 

marrjes së mostrave dhe të  vlerësimit të  

plehrave kimike”, mendime, relacion dhe 

procesverbali i mbledhjes përkatëse. 

 

28.3.2000 

12.5.2000 

 

 

12 

    

479 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 235, datë 

11.5.2000: “Për miratimin në parim, të  

marrëveshjes së ekstradimit ndërmjet 

Republikës së Shqipërisë dhe Republikës 

Arabe të  Egjiptit”, relacion, marrëveshje dhe 

procesverbali i mbledhjes përkatëse. 

 

 

1.11.1999 

12.5.2000 

 

 

 

62 

480 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 236, datë 

11.5.2000, për miratimin në parim të  

marrëveshjes financiare, ndërmjet Republikës 

së Shqipërisë dhe “Mediocredito Cetrale” Itali: 

“Për programin e ndihmës në mbështjetje të  

 

 

 

9.5.2000 

17.5.2000 
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sektorëve ekonomike”, relacion, mendime dhe 

procesverbali i mbledhjes përkatëse. 

481 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të  

Ministrave, datë 11.5.2000, për  diskutimin e 

projektligjit: “Për pronat e paluajtshme të  

shtetit dhe për  tramsferimin  e pronave, në 

njësitë e qeverisjes vendore”.  

 

11.5.2000 

11.5.2000 

 

 

12 

482 Procesverbal i mbledhjes Këshillit të  

Ministrave, datë 11.5.2000, për  shqyrtimin  e 

projektligjit: “Për krijimin  e Task-Force për  

sistemin elektroenergjetik”, mendime për  

projektligjin, relacion dërguar Kuvendit për  

këtë çështje, dekret dhe ligji përkatës. 

 

21.7.1999 

2.8.2000 

 

 

27 

483 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të  

Ministrave për  shqyrtimin e propjektvendimit: 

“Për miratimin e projektit të  rehabilitimit të  

spitalit rajonal të  Kukësit dhe të  spitalit të  

pediatrisë në Korçë”. 

 

11.5.2000 

11.5.2000 

 

 

4 

484 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të  

Ministrave, datë 11.5.2000 për  shqyrtimin e 

raportit mbi detyrat që dalin për  zbatimin e 

urdhrit të  Kryeministrit nr. 123, datë 

28.4.2000: “Për krijimin e grupit ndërministror, 

për  shqyrtimin e problemeve në zonat e 

përmbytura nga liqeni i Fierzës”. 

 

 

11.5.2000 

11.5.2000 

 

 

 

14 

485  Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 237, datë 

18.5.2000, për një shtesë në buxhetin e vitit 

2000, për  Ministrinë e Kulturës Rinise dhe 

Sporteve për  financimin e fushatës kulturore 

mbarëkombëtare: “Viti jubilar 2000”, relacion, 

mendime dhe procesverbali i mbledhjes 

përkatëse. 

 

 

18.5.2000 

19.5.2000 

 

 

 

12 

486 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 238, datë 

18.5.2000, për   një ndryshim në vendimin nr. 

792, datë 24.12.1998, për një ndryshim në 

vendimin nr,792, datë 24.12.1998: “Për 

shpërblimin  e anëtareve të  komisionit të  

deklarimit të  pasurive të  te zgjedhurve dhe të  

disa drejtuesve e punonjësve të  shërbimit 

publik”, relacion dhe procesverbali i mbledhjes 

përkatëse. 

 

 

11.5.20009 

19.5.2000 

 

 

 

7 

487 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 240, datë 

18.6.2000, për   një shtesë në vendimin nr. 248, 

datë 25.3.1996: “Për   përcaktimin e numrit dhe 

kategorisë së telefonave celulare në përdorim të  

institucioneve buxhetore”, relacion dhe 

procesverbali i mbledhjes përkatëse. 

 

 

 

19.5.2000 

19.5.2000 

 

 

 

 

4 

488 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 241, datë 

18.5.2000: “Për riorganizimin dhe 

funksionimin e komisionit të  çmimeve të  

 

21.4.2000 

19.5.2000 

 

 

9 
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barnave”, relacion, mendime dhe procesverbali 

i mbledhjes përkatëse. 

489 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 242, datë 

18.3.2000: “Për mbylljen e disa minierave të  

bakrit, mineraleve të  tjera dhe fabrikave të  

pasurimit në rrethin Has, Pukë, Mirditë, 

Shkodër dhe Korçë”, relacion dhe 

procesverbali i mbledhjes përkatëse. 

 

 

15.4.2000 

19.5.2000 

 

 

 

20 

490 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 243 dt. 

18.5.2000, për një shtesë në buxhetin e vitit 

2000 për  Ministrinë e Punëve Publike: “Për 

rikonstruksionin e rrugës “Taulantia” në 

Durrës”, relacion, mendime dhe procesverbali i 

mbledhjes përkatëse. 

 

 

17.5.2000 

19.5.2000 

 

 

 

9 

491 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 244, dt. 

18.5.2000, për një shtesë në buxhetin e vitit 

2000 të  Ministrisë së Punëve Publike “Për  

investime në ujësjellësa”, relacion dhe 

procesverbali i mbledhjes përkatëse. 

 

17.5.2000 

19.5.2000 

 

 

13 

492 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 246, dt. 

18.5.2000: “Për ndryshime të  kushteve të  

lidhjes së kontratave të  shitjes për  

apartamentet e ndërtuara me fonde shtetërore 

nga Enti Kombëtar i Banesave”, relacion, 

mendime dhe procesverbali i mbledhjes 

përkatëse. 

 

21.4.2000 

19.5.2000 

 

 

13 

493 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 247, datë 

18.5.2000: “Për prokurimin e drejtpërdrejtë të  

objektit, sistemim, asfaltim të  rrugës në hyrje 

të  Kombinatit”, relacion, mendime dhe 

procesverbali i mbledhjes përkatëse. 

 

9.5.2000 

19.5.2000 

 

 

9 

494 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 248, datë 

18.5.2000:  “Për akordim ndihme për  disa 

familje, banesat e të  cilave janë dëmtuar si 

rezultat i fatkeqësive”, relacion, mendime dhe 

procesverbali i mbledhjes përkatëse. 

 

10.4.2000 

19.5.2000 

 

 

33 

495 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 249, datë 

18.5.2000: “Për një shtesë fondi  të  

shpenzimeve operative, në buxhetin e 

Drejtorisë së Përgjithshme të  Rezervave të  

Shtetit”, relacion dhe procesverbali i mbledhjes 

përkatëse. 

 

 

8.5.2000 

19.5.2000 

 

 

 

5 

496 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 250, datë 

18.5.2000 për një shtesë në buxhetin e vitit 

2000, për  Ministrinë e Transportit dhe 

Ministrinë e Punëve Publike: “Për   punimet e 

ndërtimeve emergjente qe do të  krijohen në 

segmentin rrugor nacional, qe kalon në qytetin 

e Vlorës”, mendime, preventive, relacion dhe 

procesverbali i mbledhjes përkatëse. 

 

 

 

18.5.2000 

18.5.2000 

 

 

 

 

19 
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497 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 251, datë 

18.5.2000, për një shtesë në buxhetin e vitit 

2000, për  Ministrinë e Transportit: “Për lidhjen 

e rrugës kombëtare Fushë-Krujë-Mamurras-

Milot, me rrugën ekzistuese kombëtare, 

nëpërmjet seksionit rrugor (rural) të  Fushë-

Milotit”, relacion, preventive dhe procesverbal 

i mbledhjes përkatëse.   

 

 

 

16.5.2000 

20.5.2000 

 

 

 

 

14 

    

498 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 252, datë 

18.5.2000, për   një shtesë në buxhetin e vitit 

2000, për  Ministrinë e Transportit: “Për  

riveshje pjesore në rrugën Vorë-Kryqëzimi 

Rinas”, relacion, mendime dhe procesverbali i 

mbledhjes përkatëse. 

 

 

28.4.2000 

20.5.2000 

 

 

 

15 

499 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 252, datë 

18.5.2000 “Për organizimin e Shërbimit të  

kontrollit të  plehrave kimike”, relacion, 

mendime dhe procesverbali i mbledhjes 

përkatëse. 

 

3.3.2000 

22.5.2000 

 

 

11 

500 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 254,dt. 

18.5.2000, për një ndryshim në vendimin nr. 

552, datë 14.11.1994: “Për miratimin e 

rregullores për  prodhimin, shumëzimin, 

përpunimin, vlerësimin, tregtimin, kontrollin e 

farave e fidanëve dhe për  ruajtjen e trajtimin e 

materialit gjenetik bimor,” mendime, relacion 

dhe procesverbali i mbledhjes përkatëse. 

 

 

 

18.2.2000 

22.5.2000 

 

 

 

 

10 

    

501 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të  

Ministrave, datë 18.5.2000, për  shqyrtimin e 

projektligjit: “Për ratifikimin e marrëveshjes, 

ndërmjet Qeverisë së Republikës së Shqipërisë 

dhe Qeverisë së Republikës së Hungarisë, për  

bashkëpunimin në luftën kundër terrorizmit, 

trafikut të  drogës dhe krimit të  organizuar”, 

relacion dërguar Kuvendit për  këtë çështje, 

dekreti dhe ligji përkatës. 

 

 

 

12.5.2000 

27.6.2000 

 

 

 

 

13 

502 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të  

Ministrave, datë 18.5.2000, për  shqyrtimin e 

projektligjit: “Për ratifikimin e marrëveshjes së 

huas ndërmjet Qeverisë së Republikës së 

Shqipërisë dhe Eksportinans (ASA)”, relacion 

dërguar Kuvendit për  këtë çështje, dekret dhe 

ligji përkatës. 

 

 

12.5.2000 

19.6.2000 

 

 

 

37 

503 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të  

Ministrave, datë 18.5.2000, për  shqyrtimin e 

projektligjit: “Për organizimin dhe 

funksionimin e policisë gjyqësore”. 

 

18.5.2000 

18.5.2000 

 

 

5 

504 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të    
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Ministrave, datë 18.5.2000, për  diskutimin e 

projektligjit: “Për   ratifikimin e Konventës 

Financiare midis Qeverisë së Republikës së 

Shqipërisë dhe Mediocredito Centrale, Itali për  

financimin e përbërësit të  ndërhyrjes urgjente 

në rrjetin hidrik në kuadër të  projektit të  

rehabilitimit të  rrjetit hidrik të  Tiranës”, 

relacion dërguar Kuvendit për  këtë çështje, 

dekret dhe ligji përkatës. 

 

 

16.5.2000 

19.6.2000 

 

 

 

31 

505 Relacion i Këshillit të  Ministrave, dërguar 

Kuvendit për  projektligjin, për  ratifikimin e 

konventës financiare ndërmjet Qeverisë së 

Republikës së Shqipërisë dhe Mediocredito 

Centrale, Itali: “Për  financimin e përbërësve të  

asistencës teknike, për  ndërmarrjen e ujërave 

dhe të  ndërhyrjeve infrastrukturore të  rrjetit 

hidrik, në kuadër të  projektit të  rehabilitimit të  

rrjetit hidrik të  Tiranës”,konventa, dekreti dhe 

ligji përkatës. 

 

 

 

17.5.2000 

20.6.2000 

 

 

 

 

35 

506 Relacion i Këshillit të  Ministrave, dërguar 

Kuvendit për  projektligjin, për ratifikimin e 

konventës financiare ndërmjet Qeverisë së 

Republikës së Shqipërisë dhe Mediocredito 

Centrale, Itali: “Për  programin e ndihmës për  

të  mbështetur sektorët ekonomike”,konventa 

për  këtë çështje, dekreti dhe ligji përkatës. 

 

 

17.5.2000 

20.6.2000 

 

 

 

41 

507 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të  

Ministrave , datë 18.5.2000, për  shqyrtimin e 

projektvendimit: “Për administrimin dhe 

shpërndarjen  e ndihmave humanitare gjendje 

në rezervën e shtetit”, mendime e vërejtje për  

projektvendimin  dhe relacioni përkatës. 

 

 

9.2.2000 

24.5.2000 

 

 

 

29 

508 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të  

Ministrave për  shqyrtimin e projektvendimit: 

“Për miratimin e fondeve për  ndërtimin e 

shkollës 8-vjeçare Koman Shkodër”. 

 

18.5.2000 

18.5.2000 

 

 

2 

    

509 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të  

Ministrave datë 18.5.2000, për  shqyrtimin e 

projektvendimit: “Për zbatimin e planit 

kombëtar të  veprimeve për  mjedisin dhe 

shëndetin”, relacioni dhe mendimet përkatëse. 

 

14.3.2000 

18.5.2000 

 

 

13 

510 Vendim i Këshillit të  Ministrave  nr. 258 datë 

25.5.2000, për miratimin në parim të  

marrëveshjes së selisë qendrore ndërmjet 

Republikës së Shqipërisë dhe Komitetit 

Ndërkombëtar të  Kryqit të  Kuq: “Për statusin 

e Komitetit Ndërkombëtar të  Kryqit të  Kuq në 

Shqipëri”, mendime, relacion dhe procesverbali 

i mbledhjes përkatëse. 

 

 

 

28.3.2000 

29.5.2000 

 

 

 

 

22 
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511 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 259, dt. 

25.5.2000: “Për   shkarkimin nga detyra të  

kryetarit të  bashkisë Lushnjë dhe caktimin e të  

deleguarit të  Këshillit të  Ministrave, në këtë 

funksion”, relacion dhe procesverbali i 

mbledhjes përkatëse. 

 

20.5.2000 

29.5.2000 

 

 

9 

    

512 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 261, datë 

25.5.2000, për një ndryshim në vendimin nr. 

317, datë 8.7.1999: “Për shpërblimin e punës së 

punonjësve”, relacion, mendime dhe 

procesverbali i mbledhjes përkatëse. 

 

10.4.2000 

29.5.2000 

 

 

8 

513 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 262, dt. 

25.5.2000 “Për dhënien e lejes për  punë të  

shtetasve të  huaj”, relacion, mendime dhe 

procesverbali i mbledhjes përkatëse. 

 

11.4.2000 

29.5.2000 

 

 

15 

514 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 263, dt. 

25.5.2000, për miratimin e disa shtesave dhe 

ndryshimeve në statusin e Shërbimit Kombëtar 

të  Punësimit, e miratuar me vendimin nr. 42, 

datë 17.1.1998: “Për miratimin e statutit të  

shërbimit kombëtar të  punësimit”, mendime, 

relacion dhe procesverbal i mbledhjes 

përkatëse. 

 

 

15.5.2000 

29.5.2000 

 

 

 

14 

515 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 265, dt. 

25.5.2000:“Për shtesë fondesh për  paga dhe 

sigurime shoqërore , për  Ministrinë e 

Ekonomisë Publike dhe Privatizimit”, relacion, 

mendime dhe procesverbali i mbledhjes 

përkatëse. 

 

10.4.2000 

29.5.2000 

 

 

 

516 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 266, datë 

25.5.2000: “Për ndryshimin e emrit zyrtar të  

Institutit të  Lartët e Kulturës Fizike “Vojo 

Kushi”, mendime, relacion dhe procesverbali i 

mbledhjes përkatëse.  

 

28.3.2000 

29.5.2000 

 

 

11 

517 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 269, datë 

25.5.2000: “Për   ndalimin e përdorimit, 

magazinimit, prodhimit e të  transferimit të  

minave kundër personit dhe shkatërrimin e 

tyre”, relacion, mendime dhe procesverbali i 

mbledhjes përkatëse.  

 

 

11.5.2000 

29.5.2000 

 

 

 

11 

518 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 270, datë 

25.5.2000: “Për një shtesë në buxhetin e vitit 

2000 për  Drejtorinë e Shërbimeve Qeveritare”, 

mendim, relacion dhe procesverbali i  

mbledhjes përkatëse. 

 

28.4.2000 

29.5.2000 

 

 

5 

    

519 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 271, datë 

25.5.2000: “Për një shtesë fondi në buxhetin e 

vitit 2000, për  Presidencën”, mendim , relacion 

 

 

3.5.2000 
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dhe procesverbali i  mbledhjes përkatëse. 29.5.2000 6 

520 Vendim  i Këshillit të Ministrave nr. 272,dt. 

25.5.2000: “Për një shtesë në buxhetin e 

Këshillit të  Ministrave për  rikonstruksionin e 

Viles 23, në bllokun e vilave Durrës”, relacion, 

preventive, mendime dhe procesverbali i 

mbledhjes përkatëse. 

 

 

18.5.2000 

20.5.2000 

 

 

 

12 

521 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 274, dt. 

25.5.2000, për miratimin në parim të  

marrëveshjes ndërmjet Qeverisë së Republikës 

së Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës së 

Italisë: “Për  memorandumin tekniko-operativ 

të  burgut të  ri të  Peqinit”, mendime, relacion 

dhe procesverbali i mbledhjes përkatëse.  

 

 

16.5.2000 

29.5.2000 

 

 

 

42 

    

522 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të  

Ministrave, dt. 25.5.2000: “Për  shqyrtimin e 

problemit të  zhvendosjes së depozitave, të  

karburantit në portin e Durrësit” dhe materiali 

përkatës. 

3.5.2000 

25.5.2000 

 

6 

523 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të  

Ministrave, datë 25.5.2000, për  shqyrtimin e 

projektligjit, për ratifikimin e marrëveshjes së 

huas, financimit dhe projektit ndërmjet 

Republikës së Shqipërisë, përmes ndërmarrjes 

së ujësjellës-kanalizimeve Pogradec dhe KFW-

se, për  financimin e projektit: “Ruajtjen e 

Mjedisit të  Liqenit të  Ohrit dhe Ujësjellësit të  

Pogradecit”, relacion dërguar Kuvendit, për  

këtë çështje, dekret dhe ligji përkatës. 

 

 

 

9.5.2000 

7.7.2000 

 

 

 

 

34 

524 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të  

Ministrave, datë 25.5.2000, për  shqyrtimin e 

projektligjit, për ratifikimin e marrëveshjes 

ndërmjet Qeverisë së Republikës së Shqipërisë 

dhe Qeverisë së Republikës Federale 

Gjermane: “Për shtesën e financimit për  

projektin mbështetje për  hedhjen e bazave të  

veprimtarisë sipërmarrëse”, relacion dërguar 

Kuvendit për  këtë çështje, dekret dhe ligji 

përkatës. 

 

 

15.5.2000 

7.7.200 

 

 

 

76 

525 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të  

Ministrave datë 25.5.2000, për  shqyrtimin e 

projektligjit, për ratifikimin e marrëveshjes së 

kredisë së zhvillimit: “Për  projektin e 

rehabilitimit urgjent të  furnizimit me ujë, 

ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe 

Shoqatës Ndërkombëtare për  zhvillim (IDA)”, 

relacion dërguar Kuvendit për  këtë çështje, 

dekret dhe ligji përkatës. 

 

 

 

 

12.5.2000 

7.7.2000 

 

 

 

 

 

61 

526 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të    
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Ministrave, datë 25.5.2000, për  shqyrtimin e 

projektvendimit: “Për shpronësimin e godinës 

aktuale të  Muzeut Etnografik në qytetin e 

Krujës” për  interesa publike. 

25.5.2000 

25.5.2000 

 

1 

    

527 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të  

Ministrave, datë 25.5.2000, për  shqyrtimin e 

projektvendimit: “Për një shtesë në numrin e 

punonjësve dhe investimeve të  Ministrisë së 

Pushtetit Lokal”. 

 

25.5.2000 

25.5.2000 

 

 

3 

528 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 264, datë 

25.5.2000: “Për   miratimin e projektit të  

rehabilitimit të  spitalit rajonal të  Kukësit dhe 

të  spitalit të  pediatrisë në Korçë‟, mendime, 

relacion dhe procesverbali i mbledhjes 

përkatëse. 

 

17.2.2000 

29.5.2000 

 

 

20 

529 Vendim i Këshillit të  Ministra ve nr. 267, datë 

25.5.2000: “Për   miratimin e fondeve për  

ndërtimin e shkollës së re 8-vjeçare Koman, 

Shkodër”, relacion, preventive dhe 

procesverbali i mbledhjes përkatëse. 

12.5.2000 

29.5.2000 

 

18 

530 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 268, dt. 

25.5.2000, për miratimin në parim të  

marrëveshjes së shitjes së aksioneve të  

shoqërisë anonime Banka Kombëtare Tregtare 

ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe KENT 

BANK, Korporatës Ndërkombëtare Financiare 

(IFC) dhe Bankës Europiane: “Për  Rindërtim 

dhe Zhvillim (EBRD)”, marrëveshje mendime, 

relacion dhe procesverbali i mbledhjes 

përkatëse. 

 

 

 

 

13.3.2000 

29.5.2000 

 

 

 

 

 

131 

531 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 255, datë 

27.5.2000: “Për miratimin e raportit të  

vlerësimit të  ofertave, për  privatizimin e 

Albanian Mobile Comunications (AMC) Sha”, 

dokumentacioni përkatës, mendime, relacion 

dhe procesverbali i mbledhjes për  këtë çështje. 

 

 

26.5.2000 

29.5.2000 

 

 

 

36 

532 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 256, dt. 

27.5.2000, për   miratimin në parim, të  

marrëveshjes ndërmjet Qeverisë  së Republikës 

së Bullgarisë: “Në fushën e mjekësisë 

veterinare”, relacion mendime dhe 

procesverbali i mbledhjes përkatëse. 

 

 

26.5.2000 

29.5.2000 

 

 

 

13 

    

533 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 257, datë 

27.5.2000: “Për shqyrtimin e pasqyrave 

financiare të  KESH-it dhe tre filialeve pilot, 

për  vitin 1999 dhe auditimin e pasqyrave 

financiare të  projekteve të  KESH-it sha me 

donatoret dhe kreditoret e huaj, me procedurën 

 

 

 

25.5.2000 

29.5.2000 

 

 

 

 

15 
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e prokurimit të  drejtpërdrejtë”, relacion, 

mendime dhe procesverbali I mbledhjes 

përkatëse. 

 

534 

 

Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 273, dt. 

27.5.2000,për miratimin në parim të  

marrëveshjes, ndërmjet Qeverisë së Republikës 

së Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës së 

Bullgarisë, “Në fushën e mbrojtjes së bimëve”, 

relacion, mendime dhe procesverbali i 

mbledhjes përkatëse. 

 

 

 

26.5.2000 

29.5.2000 

 

 

 

 

17 

 

535 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 275, dt. 

2.6.2000, për miratimin, në parim të  

marrëveshjes, ndërmjet Qeverisë së Federatës 

Ruse: “Për  njohjen reciproke dhe 

njëvlefshmërinë e dokumenteve për  arsimin”, 

relacion, mendime dhe procesverbali i 

mbledhjes përkatëse. 

 

 

24.5.2000 

7.6.2000 

 

 

 

13 

536 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 276, dt. 

2.6.2000: “Për zotërimin për  shitje, nga 

shoqëritë huamarrëse të  sipërfaqeve shtesë, që 

dalin nga rimarrja e trojeve në pronësi të  tyre”, 

relacion dhe procesverbali i mbledhjes 

përkatëse. 

 

12.5.2000 

7.6.2000 

 

 

9 

537 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 277,dt. 

26.2000: “Për lirimin nga detyra të  disa 

administratoreve në shoqëritë huamarrëse, 

subjekte të  kontrollit”, relacion dhe 

procesverbali i mbledhjes përkatëse. 

 

2.6.2000 

7.6.2000 

 

 

6 

538 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 278,dt 

2.6.2000: “Për krijimin e Institutit të  Policisë 

Shkencore”, relacion dhe procesverbali i 

mbledhjes përkatëse. 

 

23.5.2000 

7.6.2000 

 

 

9 

539 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 279, dt. 

2.6.2000: “Për   miratimin e rregullores së 

disiplinës së policisë së shtetit”, relacion, 

rregullorja dhe procesverbali i mbledhjes 

përkatëse. 

 

23.5.2000 

7.6.2000 

 

 

28 

540 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 280, dt. 

2.6.2000: “Për miratimin e rregullores së 

personelit të  policisë së shtetit”, relacion, 

rregullore dhe procesverbali i mbledhjes 

përkatëse. 

 

23.5.2000 

7.6.2000 

 

 

41 

541 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 281, dt. 

2.6.2000: “Për    organizimin dhe funksionimin 

e Akademisë së Policisë‟, relacion, mendime 

dhe procesverbali i mbledhjes përkatëse. 

 

 

4.5.2000 

7.6.2000 

 

 

16 

542 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 282, dt. 

2.6.2000: “Për miratimin, në parim  të  

protokollit të  sesionit të  dytë të  komisionit të  

 

18.5.2000 

17.6.2000 

 

 

17 
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përbashkët ndërqeveritar shqiptaro-bullgar, për  

bashkëpunimin ekonomik dhe tregtar”, relacion 

dhe procesverbali i mbledhjes përkatëse. 

    

543 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 283,dt. 

2.6.2000, për një shtesë në buxhetin e vitit 

2000, të  Ministrisë së Shëndetësisë: “Për  

kurimin e Jonada Belul Dervishi”, relacion, 

mendime dhe procesverbali i mbledhjes 

përkatëse. 

 

 

16.5.2000 

7.6.2000 

 

 

 

10 

544 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 284, dt. 

2.6.2000, për   një ndryshim në vendimin nr. 

393, dt. 3.9.1992: “Për pagat e punonjësve të  

institucioneve buxhetore”, relacion,mendime 

dhe procesverbali i mbledhjes përkatëse. 

 

 

28.4.2000 

7.6.2000 

 

 

 

9 

545 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 285, dt. 

2.6.2000, për   një ndryshim në vendimin nr. 

544, dt. 14.11.1994: “Për përballimin e 

shpenzimeve për  birësimet”, relacion, 

mendime dhe procesverbali i mbledhjes 

përkatëse. 

 

 

3.5.2000 

7.6.2000 

 

 

 

9 

546 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 286, dt. 

2.6.2000: “Për   kriteret e blerjes dhe shitjes së 

apartamenteve nga Enti Kombëtar i Banesave, 

në tregun e lirë të  banesave”, relacion, 

mendime dhe procesverbali i mbledhjes 

përkatëse. 

 

 

30.5.2000 

7.6.2000 

 

 

 

10 

547 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 287, dt. 

2.6.2000, për   një ndryshim në vendimin nr. 

250, dt. 16.4.1996 për  procedurat dhe 

prioritetet në zbatim të  ligjit nr. 8030, dt. 

15.11.1996: “Për kontributin e shtetit për  

familjet e pastreha”, relacion, mendime dhe 

procesverbali i mbledhjes përkatëse. 

 

 

21.4.2000 

7.6.2000 

 

 

 

13 

548 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 288, datë 

2.6.2000: “Për   miratimin e programit 

buxhetor afatmesëm 2001-2003”, relacion dhe 

procesverbali i mbledhjes përkatëse. 

 

7.6.2000 

7.6.2000 

 

 

24 

549 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 289, dt. 

2.6.2000: “Për financimin e procesit të  

regjistrimit të  votuesve”, relacion, mendime 

dhe procesverbali i mbledhjes përkatëse. 

 

31.5.2000 

7.6.2000 

 

 

10 

    

550 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 290, dt. 

2.6.2000, për miratimin në parim të një shtesë 

në marrëveshjen e financimit, të  datës 20.10 

1996, ndërmjet KFW-së dhe Republikës së 

Shqipërisë, “Në fushën e planifikimit familjar”, 

relacion, mendime dhe procesverbali i 

mbledhjes përkatëse. 

 

 

5.4.2000 

7.6.2000 

 

 

 

16 
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551 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 291, datë 

2.6.2000, për një ndryshim në vendimin nr. 

475, dt. 14.10.1999, për   një ndryshim në 

vendimin nr. 475, dt. 14.10.1999, për një 

ndryshim në vendimin nr. 473, dt. 29.9.1993: 

“Për të  drejtat e punonjësve të  përfaqësuesve 

diplomatike të  Republikës së Shqipërisë në 

shtetet e huaja dhe për  shpenzimet e udhëtimit 

dhe të  dietës për  personat qe dalin jashtë 

shtetit”, relacion, mendime dhe procesverbali i 

mbledhjes përkatëse. 

 

 

 

 

 

6.4.2000 

7.6.2000 

 

 

 

 

 

 

8 

552 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 292, dt. 

2.6.2000: “Për shpronësimin e godinës aktuale 

të  Muzeut Etnografik në qytetin e Krujës, për  

interesa publike”, relacion, mendime dhe 

procesverbali i mbledhjes përkatëse. 

 

 

18.1.2000 

7.6.2000 

 

 

 

14 

553 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të  

Ministrave,datë 25.5.2000, për  shqyrtimin e 

projektligjit: “Për   pronat e paluajtshme të  

shtetit”, mendime e vërejtje për  projektligjin, 

relacion dërguar Kuvendit për  këtë çështje, 

dekret dhe ligji përkatës. 

 

 

25.2.2000 

15.3.2001 

 

 

 

50 

554 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të  

Ministrave, datë 25.5.2000, për  shqyrtimin e 

projektligjit: “Për   transferimin e pronave 

shtetërore, në njësitë e qeverisjes vendore”, 

mendime për  projektligjin, relacion dërguar 

Kuvendit për  këtë çështje, dekret dhe ligji 

përkatës. 

 

 

 

3.3.2000 

15.3.20001 

 

 

 

 

33 

555 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të  

Ministrave datë 25.5.2000 për  shqyrtimin e 

projektligjit: “Për   organizimin dhe 

funksionimin e policisë gjyqësore”, mendime 

për  projektligjin, relacion dërguar Kuvendit 

për  këtë çështje, dekreti dhe ligji përkatës. 

 

3.4.2000 

30.11.2000 

 

 

37 

556 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të  

Ministrave për  shqyrtimin e projektvendimit: 

“Për   funksionimin e Drejtorisë së Patentave 

dhe Markave”.  

 

 

2.6.2000 

2.6.2000 

 

 

3 

557 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të  

Ministrave, mbi shqyrtimin e projektvendimit: 

“Për një shtesë fondesh buxhetore, në 

programin e investimeve publike për  vitin 

2000”. 

 

2.6.2000 

2.6.2000 

 

 

4 

558 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të  

Ministrave, datë 2.6.2000: “Mbi zhvendosjen e 

depozitave të  karburantit në Portin e Durrësit”. 

 

2.6.2000 

2.6.2000 

 

 

1 



66 
 

559 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të  

Ministrave, dt. 2.6.2000, për  shqyrtimin e 

projektligjit: “Për ratifikimin e marrëveshjes 

shtesë për  zbatimin e protokollit të  asistencës 

e të  bashkëpunimit dhe të  marrëveshjes shtesë 

të  protokollit ndërmjet Ministrisë së Mbrojtjes 

të  Republikës së Shqipërisë dhe Ministrisë së 

Mbrojtjes Kombëtare të  Republikës së Greqisë 

për  veprimtarinë e misionit grek të  asistencës 

logjistike (HELAMA)”, projektligji dhe 

marrëveshja përkatëse, mendime dhe relacion 

për  këtë çështje. 

 

 

 

 

21.1.2000                 

2.6.2000 

 

 

 

 

50 

 

560 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të  

Ministrave, datë 2.6.2000 për  shqyrtimin e 

projelktvendimit:  “Për   subvencionimin e 

çmimit të  blerjes së energjisë elektrike nga 

shoqëria KESH, sha”, mendime e vërejtje për  

propjektvendimin dhe relacioni përkatës. 

 

 

23.5.2000 

2.6.2000 

 

 

 

8 

561 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të  

Ministrave,datë 2.6.2000, për shqyrtimin e 

projektvendimit për një ndryshim në vendimin 

nr. 393, datë 3.9.1992: “Për pagat e punonjësve 

të  institucioneve buxhetore”,  mendime e 

vërejtje për  projektvendimin dhe relacioni 

përkatës. 

 

6.3.2000 

2.6.2000 

 

 

9 

562 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të  

Ministrave, datë 2.6.2000, për  shqyrtimin e 

marrëveshjes së kredisë së zhvillimit ndërmjet 

Republikës së Shqipërisë dhe Shoqatës 

Ndërkombëtare për  Zhvillim  (IDA): “Për  

projektin e reformës në Administratën 

Publike”, relacion dërguar Kuvendit për  këtë 

çështje, dekret dhe ligji përkatës. 

 

 

 

18.5.2000 

10.7.2000 

 

 

 

 

52 

563 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të  

Ministrave, datë 2.6.2000, për  shqyrtimin e 

projektligjit: “Për ratifikimin e amendamentit të  

marrëveshjes dypalëshe për   riskedulimin e 

detyrimeve të  borxhit të  jashtëm të  

Republikës së Shqipërisë ndaj kreditoreve 

hollandezë”,marrëveshja me anekset përkatëse, 

 

 

 

 

18.5.2000 

10.7.2000 

 

 

 

 

 

39 
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relacion dërguar Kuvendit për  këtë çështje, 

dekret dhe ligji përkatës. 

564 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të  

Ministrave,  dt. 2.6.2000, për  shqyrtimin e 

projektligjit: “Për aderimin në protokollin e 

Vilniusit të  3 qershorit 1999, që përmban 

modifikimin e Konventës, lidhur me 

Transportet Ndërkombëtare Hekurudhore 

(COTIF) të  9 Majit 1980”, relacion  dërguar 

Kuvendit për  këtë çështje, dekret dhe ligji 

përkatës. 

 

 

 

 

23.5.2000 

20.7.2000 

 

 

 

 

 

13 

565 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të  

Ministrave, datë 2.6.2000, për  shqyrtimin e 

projektligjit: “Për ratifikimin e kartës për  

organizimin dhe funksionimin e Qendrës 

Rajonale të  Iniciativës së Bashkëpunimit për  

Europen Juglindore (Qendra  SECI) për   luftën 

kundër krimit ndërkufitar”, relacion  dërguar 

Kuvendit për  këtë çështje, dekret dhe ligji 

përkatës. 

 

 

 

 

23.5.2000 

20.7.2000 

 

 

 

 

 

11 

    

566 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të  

Ministrave, datë 2.6.2000, për  shqyrtimin e 

projektligjit: “Për gradat në policinë e 

shtetit”,mendime për  projektligjin, relacion  

dërguar Kuvendit për  këtë çështje, dekreti dhe 

ligji përkatës. 

 

 

28.4.2000 

3.8.2000 

 

 

 

39 

567 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 293, dt. 

9.6.2000, për   disa ndryshime në vendimin nr. 

275,dt. 2.6.2000, për   miratimin në parim të  

marrëveshjes ndërmjet Qeverisë së Republikës 

së Shqipërisë dhe Qeverisë së Federatës Ruse: 

“Për  njohjen reciproke dhe njëvlefshmërinë e 

dokumenteve për  arsimin”, relacion dhe 

procesverbali i mbledhjes përkatëse. 

 

 

 

5.6.2000 

9.6.2000 

 

 

 

 

8 

568 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 294,dt. 

13.6 .2000: “Për miratimin e planit të  

përdorimit të  tokës në Portin  e Durrësit”, 

relacion studim dhe procesverbali i mbledhjes 

përkatëse. 

 

12.6.2000 

15.6.2000 

 

 

24 

    

569 Vendimi i Këshillit të  Ministrave nr.  295, dt. 

13.6.2000:“Për   privatizimin e hoteleve të  

ndërmarrjes  “ALBTURIST”, Tiranë”, 

relacion, mendime dhe procesverbali i 

mbledhjes përkatëse. 

 

6.6.2000 

15.6.2000 

 

 

12 

570 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 296, dt. 

13.6.2000, për   miratimin në parim të  

protokollit të  bisedimeve të  sesionit të  gjashtë 
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të  komisionit të  përbashkët ndërqeveritar 

shqiptaro-turk: “Për  bashkëpunimin ekonomik, 

tregtar, industrial dhe teknik”, relacion, 

protokoll dhe procesverbali i mbledhjes 

përkatëse. 

1.6.2000 

15.6.2000 

 

14 

571 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 297, dt. 

13.6.2000, për miratimin në parim, të  

marrëveshjes ndërmjet  PNUD-it dhe Qeverisë 

së Republikës së Shqipërisë: “Për  parashikimet 

e mbështetjes së shërbimeve”, relacion, 

mendime dhe procesverbali i mbledhjes 

përkatëse. 

 

 

3.5.2000 

13.6.2000 

 

 

 

11 

    

572 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 298, dt. 

13.6.2000, për miratimin në parim, (ne baze të  

termave të  referencës të  Klubit të  Parisit të  

tetorit 1999) të  marrëveshjes: “Për  

konsolidimin e borxhit ndërmjet Qeverisë së 

Republikës Franceze dhe Qeverisë së 

Republikës së Shqipërisë”, relacion, mendime 

dhe procesverbali i mbledhjes përkatëse. 

 

 

 

24.5.2000 

15.6.2000 

 

 

 

 

13 

573 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 299, dt. 

13.6.2000: “Për prokurimin e drejtpërdrejtë, të  

botimit të  Fletores Zyrtare”, mendime, relacion 

dhe procesverbali i mbledhjes përkatëse. 

 

2.6.2000 

15.6.2000 

 

 

8 

574 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 300, dt. 

13.6.2000: “Për   shtesa fondesh buxhetore në 

programin e investimeve publike për  vitin 

2000”, relacion, mendime, preventive edhe 

procesverbali i mbledhjes përkatëse. 

 

26.5.2000 

15.6.2000 

 

 

37 

    

 575 Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 301, dt. 

13.6.2000, për miratimin në parim të  

memorandumit të  mirëkuptimit, ndërmjet 

Qeverisë së Republikës së Shqipërisë, 

përfaqësuar nga  Ministria e Mbrojtjes dhe 

NATO-s, përfaqësuar nga Shtabi i Forcave 

Tokësore për  Europen Juglindore, Izmir  

Turqi: “Për  stërvitjen Cooperative Dragon  

2000”, relacion mendime dhe procesverbali i 

mbledhjes përkatëse. 

 

 

 

 

18.5.2000 

15.6.2000 

 

 

 

 

 

24 

576 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 302, dt. 

13.6.2000 për   prokurimin e drejtpërdrejtë të  

fondeve të  vitit 2000, në shumën 2000 milionë 

lekë, të  Ministrisë së Rendit Publik: “Për  

shërbimet e riparimit dhe të  mirëmbajtjes së 

automjeteve, me shoqërinë tregtare: Ofiçina 

Auto e Rendit Publik”, relacion, mendime dhe 

procesverbali i mbledhjes përkatëse. 

 

 

 

16.5.2000 

15.6.2000 

 

 

 

 

12 

577 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 303, dt. 7.6.2000  
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13.6.2000: “Për   një shtesë fondi për  të  

mbuluar shpenzimet e kurimit të  ish-

presidentit të  Republikës, Ramiz Alia dhe ish-

ministrit të  Punëve të  Jashtme, Reiz Malile”, 

relacion, mendime dhe procesverbali i 

mbledhjes përkatëse.  

15.6.2000 

 

 

 

8 

578 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 304, dt. 

13.6.2000: “Për   krijimin e Komisionit 

Kombëtar të  Geriartrisë dhe Gerontologjisë”‟, 

relacion, mendime dhe procesverbali i 

mbledhjes përkatëse. 

 

7.9.2000 

15.6.2000 

 

 

11 

579 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 305, dt. 

13.6.2000, për një ndryshim në vendimin nr. 

565, dt. 8.12.1999: “Për   blerjen e ndërtesave 

për  ambasadat e Republikës së Shqipërisë në 

Bruksel dhe Athinë”, mendime, relacion dhe 

procesverbali i mbledhjes përkatëse. 

 

 

22.5.2000 

15.6.2000 

 

 

 

12 

580 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 306, dt. 

13.6.2000: “Për   disiplinën në shërbimin civil”, 

relacion dhe procesverbali i mbledhjes 

përkatëse. 

 

15.6.2000 

15.6.2000 

 

 

12 

    

581 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 307, dt. 

13.6.2000: “Për privatizimin me tender të  

ndërmarrjeve  hotel “Dajti” dhe hotel 

“Skampa” relacion, mendime dhe procesverbal 

i mbledhjes përkatëse. 

 

12.6.2000 

15.6.2000 

 

 

17 

582 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 308, dt. 

13.6.2000: “Për   një shtesë në numrin e 

punonjësve dhe të  investimeve të  Ministrisë së 

Pushtetit Lokal”, relacion, mendime dhe 

procesverbali i mbledhjes përkatëse. 

 

11.5.2000 

15.6.2000 

 

 

9 

583 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 309 

dt.13.6.2000: “Për tarifat e përdoruesve të  

pronësisë artistike”, relacion, mendime dhe 

procesverbali i mbledhjes përkatëse. 

 

20.4.2000 

15.6.2000 

 

 

12 

584 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 310, dt. 

13.6.2000: “Për një shtesë fondi investimesh në 

buxhetin e vitit 2000 për  Shërbimin Informativ 

Kombëtar”, relacion dhe procesverbali i 

mbledhjes përkatëse. 

 

1.6.2000 

15.6.2000 

 

 

6 

585 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 311, dt. 

13.6.2000: “Për   një shtesë fondi investimesh 

në buxhetin e vitit 2000, për  Ministrinë e 

Kulturës, Rinisë dhe Sporteve”, mendime, 

relacion dhe procesverbali i mbledhjes 

përkatëse. 

 

 

30.5.2000 

15.6.2000 

 

 

 

10 

586 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 

312,dr,13.6.2000, për   miratimin në parim të  

marrëveshjes, ndërmjet Qeverisë së Republikës 
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së Shqipërisë dhe Shoqatës Ndërkombëtare të  

Zhvillimit  (IDA): “Për  paradhënien për  

përgatitjen e projektit të  lehtësirave për  

tregtinë dhe transportin për  Europën 

Juglindore”, relacion, mendime dhe 

procesverbali i mbledhjes përkatëse. 

 

8.6.2000 

15.6.2000 

 

 

19 

587 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 313, dt. 

13.6.2000: “Për funksionimin e Drejtorisë së 

Patentave dhe Markave”, relacion, mendime 

dhe procesverbali i mbledhjes përkatëse. 

 

9.5.2000 

16.6.2000 

 

 

10 

    

588 Udhëzim i Këshillit të  Ministrave nr. 1, dt. 

13.6.2000: “Për strukturën e renditjes së 

punëve në shërbimin civil, metodologjinë 

përkatëse  dhe përshkrimin përgjithësues të  

rolit të  sekretarit të  përgjithshëm në këtë 

shërbim”, relacion dhe procesverbali i 

mbledhjes përkatëse. 

 

 

13.6.2000 

15.6.2000 

 

 

 

27 

589 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të  

Ministrave, datë 13.6.2000, për  shqyrtimin e 

projektvendimit për miratimin në parim të  

projektit: “Krijimi i Institutit të  Trajnimit të  

Administratës Publike, të  financuar nga 

programi për  zhvillim i Kombeve të  

Bashkuara (PNUD) dhe për krijimin dhe 

funksionimin e Institutit të  Trajnimit të  

Administratës Publike dhe Trajnimin e 

Nëpunësit Civil”. 

 

 

 

 

13.6.2000 

13.6.2000 

 

 

 

 

 

13 

590 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të  

Ministrave,datë 13.6.2000, për  shqyrtimin e 

projektligjit për ratifikimin e marrëveshjes së 

kredisë për zhvillim: “Projekti i reformës 

ligjore dhe gjyqësore, ndërmjet Shqipërisë dhe 

Shoqatës Ndërkombëtare për  Zhvillim (IDA)”, 

relacion  dërguar Kuvendit për  këtë çështje, 

dekret dhe ligji përkatës. 

 

 

 

30.5.2000 

10.7.2000 

 

 

 

 

56 

591 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të  

Ministrave, datë 13.6.2000, për  shqyrtimin e 

projektligjit: “Për ratifikimin e Konventës 

Europiane për  shtypjen e terrorizmit”, relacion 

dërguar Kuvendit për  këtë çështje, dekret dhe 

ligji përkatës. 

 

 

29.5.2000 

20.7.2000 

 

 

 

15 

592 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të  

Ministrave, datë 13.6.2000 për  shqyrtimin e 

projektligjit: “Për ratifikimin e protokollit VI, 

të  Konventës Europiane të të Drejtave të  

Njeriut”, relacion dërguar Kuvendit për  këtë 

çështje, dekret dhe ligji përkatës. 

 

 

2.6.2000 

20.7.2000 

 

 

 

11 

593 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të  

Ministrave, datë 13.6.2000 për  shqyrtimin e 
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projektligjit: “Për ratifikimin e Konventës 

Civile për  Korrupsionin”, relacion dërguar 

Kuvendit për  këtë çështje, dekret dhe ligji 

përkatës. 

2.6.2000 

20.7.2000 

 

13 

594 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të  

Ministrave, datë 13.6.2000, për  shqyrtimin e 

projekltligjit : “Për ratifikimin e protokollit të  

dytë shtesë, të  marrëveshjes për  krijimin e 

forcës shumëkombëshe, të  paqes të  Europës 

Juglindore”, relacion dërguar Kuvendit për  

këtë çështje, dekret dhe ligji përkatës. 

 

 

 

22.5.2000 

20.7.2000 

 

 

 

 

32 

595 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të  

Ministrave, datë 13.6.2000, për  shqyrtimin e 

projektligjit: “Për ratifikimin e konventës 

eropiane, për  pastrimin, depistimin, kapjen dhe 

konfiskimin e produkteve  të  krimit”, relacion 

dërguar Kuvendit për  këtë çështje, dekret dhe 

ligji përkatës. 

 

 

 

2.6.2000 

1.8.2000 

 

 

 

 

38 

596 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të  

Ministrave, datë 13.6.2000, për  shqyrtimin e 

projektligjit:“Për  projektimin, ndërtimin, 

shfrytëzimin dhe mirëmbajtjen e digave dhe 

dambave”, mendime për  projektligjin, relacion 

dërguar Kuvendit për  këtë çështje, dekret dhe 

ligji përkatës. 

 

 

12.10.1999 

17.11.2000 

 

 

 

 

29 

597 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të  

Ministrave, dt. 1 6.6.2000, për  shqyrtimin e 

projektvendimit: “Për një shtesë fondi për  

aparatin  e Këshillit të  Ministrave, për  

organizimin në shtyp të  një fushate 

reklamuese”. 

 

16.6.2000 

16.6.2000 

 

 

13 

598 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të  

Ministrave, datë 16.6.2000, për  shqyrtimin e 

projektligjit, për ratifikimin  e marrëveshjes së 

shitjes së aksioneve të  shoqërisë anonime 

Banka Kombëtare Tregtare, ndërmjet 

Republikës së Shqipërisë dhe Kent Bank, 

Korporatës Ndërkombëtare Financiare (IFC) 

dhe Bankës Europiane: “Për  Rindërtim dhe 

Zhvillim (BERZH-i)”, mendime  për  

projekltligjin, marrëveshja, relacion dërguar 

Kuvendit për  këtë çështje, dekret dhe ligji 

përkatës. 

 

 

 

 

13.3.2000 

14.7.2000 

 

 

 

 

 

127 

599 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 315, datë 

23.6.2000: “Për krijimin dhe funksionimin e 

Institutit të  Trajnimit të  Administratës Publike 

dhe trajnimin e nëpunësit civil”, mendime, 

relacion dhe procesverbali i mbledhjes 

përkatëse. 

 

 

23.6.2000 

23.6.2000 

 

 

 

13 

600 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 316, dt.   
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23.6.2000, për miratimin në parim të  projektit: 

“Krijimi i Institutit të  Trajnimit të  

Administratës Publike, të  financuar nga 

programi për  zhvillim i Kombeve të  

Bashkuara (PNUD)”, relacion, mendime dhe 

procesverbali i mbledhjes përkatëse. 

31.5.2000 

26.6.200 

 

 

 

7 

601 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 317, dt. 

23.6.2000:“Për një shtesë fondi për  aparatin e 

Këshillit të Ministrave, për  organizimin në 

shtyp të  një fushate sensibilizuese”, relacion , 

mendime dhe procesverbali i mbledhjes 

përkatëse. 

 

 

9.6.2000 

26.6.2000 

 

 

 

14 

602 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 318,dt. 

23.6.2000: “Për dhënie fondesh për  

funksionimin e Komisionit Qendror të 

Zgjedhjeve”, relacion dhe procesverbali i 

mbledhjes përkatëse. 

 

26.6.2000 

26.6.2000 

 

 

4 

603 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 319, dt. 

23.6.2000, për shfuqizimin e vendimit nr. 433, 

dt. 3.9.1993: “Për ndalimin e importimit të  

gomave të  përdorura”, relacion, mendime dhe 

procesverbal i mbledhjes përkatëse. 

 

 

5.5.200 

26.6.2000 

 

 

 

14 

604 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 320 

dt,23.6.2000, për një shtesë në vendimin nr. 

129, dt. 18.3.1999: “Për   procedurat dhe 

kushtet për  dhënien e lejeve e të  autorizimeve 

për  tregtimin e naftës, gazit dhe nënprodukte të  

tyre”, relacion, mendime dhe procesverbali i 

mbledhjes përkatëse. 

 

 

 

16.5.2000 

26.6.2000 

 

 

 

 

8 

605 Vendim i Këshillit të  Ministravem Nr. 321,dt. 

23.6.2000:“Për përballimin e situatës 

emergjente , hidroenergjetike”, relacion, 

mendime dhe procesverbali i mbledhjes 

përkatëse. 

 

2.6.2000 

26.6.2000 

 

 

12 

606 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 322, dt. 

23.6.2000, për   disa ndryshime në vendimin nr. 

130, dt. 18.3.1999: “Për inspektoratin shtetëror 

të  kontrollit të  naftës, gazit dhe nënprodukteve 

të  tyre”, relacion, mendime dhe procesverbali i 

mbledhjes përkatëse. 

 

 

9.2.2000 

26.6.2000 

 

 

 

10 

607 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 323, dt. 

23.6.2000, për një shtesë në vendimin nr. 208, 

dt. 28.4.1999: “Për  financimin nga buxheti i 

shtetit, të  kuotës që paguajnë në hotelet e 

ushtarakeve, ushtaraket e sistemit të  Ministrisë 

së Mbrojtjes”, relacion, mendime dhe 

procesverbali i mbledhjes përkatëse. 

 

 

11.4.2000 

27.6.2000 

 

 

 

11 

608 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 324, dt. 

23.6.2000: “Për proceduren e prokurimit të  

drejtpërdrejtë, për  fazën e tretë të  ndërtimit të  

 

 

31.5.2000 
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objektit “urgjence dhe bllok  operacioni”, në 

spitalin e Korçës”, relacion, mendime dhe 

procesverbali i mbledhjes përkatëse. 

27.6.2000 8 

609 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 325, dt. 

23.6.2000: “Për krijimin e Qendrës Kombëtare  

për Mirërritjen, Zhvillimin dhe Rehabilitimin  e 

Fëmijëve, si njësi buxhetore e veçantë”, 

relacion, mendime dhe procesverbali i 

mbledhjes përkatëse. 

 

 

17.5.2000 

27.6.2000 

 

 

 

9 

610 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 326, dt. 

23.6.2000, për miratimin në parim të  

marrëveshjes së  bashkëfinancimit ekonomik 

ndërmjet Qeverisë së Republikës së Shqipërisë 

dhe Qeverisë  franceze: “Për  mbështetjen 

financiare, dhënë  në forme granti për  

ndërtimin dhe pajisjen e klinikës së 

specialiteteve të  kirurgjisë pranë Qendrës 

Spitalore Universitare “Nënë Tereza”, relacion, 

marrëveshja, mendime dhe procesverbali i 

mbledhjes përkatëse. 

 

 

 

 

17.5.2000 

27.6.2000 

 

 

 

 

 

17 

611 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 327, dt. 

23.6.2000, për miratimin në parim të  

marrëveshjes: “Për krijimin e Organizatës 

Ndërkombëtare për  Zhvillimin e Peshkimit në 

Vendet e Europës Qendrore dhe Lindore 

(EUROFISH)”, relacion, mendime dhe 

procesverbali i mbledhjes përkatëse. 

 

 

16.5.2000\ 

27.6.2000 

 

 

 

24 

612 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 328, dt. 

23.6.2000: “Për miratimin  në parim  të  

marrëveshjes së bashkëpunimit në fushën e 

mbrojtjes së bimëve, ndërmjet Qeverisë së 

Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së 

Federatës Ruse”, relacion, marrëveshja, 

mendime dhe procesverbal i mbledhjes 

përkatëse. 

 

 

 

31.3.2000 

27.6.2000 

 

 

 

 

12 

613 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 329, dt. 

23.6.2000: “Për financimin në vitin 2000, të  

programeve kombëtare të  kërkimit dhe të  

zhvillimit”, relacion dhe procesverbali i 

mbledhjes përkatëse. 

 

5.4.2000 

27.6.2000 

 

 

8 

614 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 330, dt. 

23.6.2000: “Për miratimin në parim, të  

marrëveshjes së bashkëpunimit në fushën e 

 

 

28.4.2000 
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kulturës, arsimit dhe shkencës, ndërmjet 

Republikës së Shqipërisë dhe Republikës së 

Qipros”, relacion, marrëveshja, mendime dhe 
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27.6.2000 12 

    

615 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 331, dt. 

23.6.2000: “Për përballimin e shpenzimeve, për  

organizimin e Festivalit Folklorik Kombëtar të  

Gjirokastrës”, relacion, mendime dhe 

procesverbali i mbledhjes përkatëse. 

 

26.5.2000 

29.6.2000 

 

 

11 

616 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 332, dt. 

23.6.2000: “Për   një shtesë në buxhetin e vitit 

2000, për  Ministrinë e Transportit, për  

vazhdimin e riveshjeve pjesore, në rruget Vorë-

Durrës, Tiranë-Ndroq-Plepa, Vorë-Kryqëzim-

Rinas, si dhe rikonstruksionin e urës Memaj”, 

relacion, preventive, mendime dhe 

procesverbali i mbledhjes përkatëse. 

 

 

 

22.6.2000 

29.6.2000 

 

 

 

 

15 

617 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 333, dt. 

23.6.2000: “Për një shtesë fondi për  blerjen 

dhe instalimin e radarit të  ri sekondar MSSR-

së në Republikën e Shqipërisë”, relacion, 

mendime dhe procesverbali i mbledhjes 

përkatëse. 

 

30.5.2000 

29.6.2000 

 

 

14 

    

618 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 334, dt. 

23.6.2000: “Për krijimin e Komisionit të  

Kontrollit të  Deklarimit të  Pasurive të  

Personelit të  Administratës Doganore”, 

relacion, mendime dhe procesverbali i 

mbledhjes përkatëse. 

 

5.6.2000 

29.6.2000 

 

 

11 

619 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 335, dt. 

23.6.2000: “Për rregullat e Prokurimit Publik”, 

mendime e vërejtje rreth projektvendimit, 

relacion dhe procesverbali i mbledhjes 

përkatëse. 

 

25.4.2000 

29.6.2000 

 

 

36 

620 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 336, dt. 

23.6.2000,  për   disa shtesa në vendimin nr. 

199, dt. 22.4.1999: “Për rritjen e pagave të  

punonjësve të  institucioneve buxhetore”, 

relacion, mendime dhe procesverbali I 

mbledhjes përkatëse. 

 

 

28.2.2000 

30.6.2000 

 

 

 

10 

621 Vendim i Këshillit të  Ministrave e nr. 337, dt. 

23.6.2000, për miratimin e marrëveshjes 

ndërmjet Qeverisë së Republikës së Shqipërisë 

dhe Qeverisë së Republikës Lindore të  

Uruguajt: “Për  heqjen e vizave për  pasaportat 

diplomatike, zyrtare dhe të  shërbimit”, relacion 

dhe procesverbali i mbledhjes përkatëse. 

 

 

8.6.2000 

30.6.2000 

 

 

 

8 

622 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 338, dt.   
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23.6.2000, për miratimin në parim të  

protokollit të  bisedimeve: “Për  bashkëpunimin 

financiar dhe teknik, ndërmjet Qeverisë së 

Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës 

Federale të  Gjermanisë për  vitin 2000”, 

relacion dhe procesverbali i mbledhjes 

përkatëse. 

 

 

19.6.2000 

30.6.2000 

 

 

 

16 

623 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 339, dt. 

23.6.2000: “Për dispozitat zbatuese të  Kodit 

doganor, ndryshuar me vendimin nr. 516, dt. 

14.11.1999”, relacion dhe procesverbali i 

mbledhjes përkatëse. 

 

23.6.2000 

30.6.2000 

 

 

6 

624 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 340, dt. 

29.6.2000: “Për miratimin e parim të  

protokollit të  bisedimeve të  Komisionit të  

Përbashkët Ndërqeveritar shqiptaro-italian”, 

relacion dhe protokolli përkatës. 

 

29.6.2000 

29.6.2000 

 

 

33 

625 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të  

Ministrave, datë 23.6.2000 për  shqyrtimin e 

projektvendimit: “Për hyrjen, qëndrimin dhe 

trajtimin e të  huajve në Republikën e 

Shqipërisë”, mendime e vërejtje për  

projektvendimin dhe relacioni i Ministrisë së 

Rendit Publik për  këtë çështje.  

 

 

10.3.2000 

23.6.2000 

 

 

 

33 

626 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të  

Ministrave, datë 23.6.2000, për  shqyrtimin e 

projektligjit për një shtesë në ligjin nr. 8437, dt. 

28.12.1998: “Për Akcizat në Republikën e 

Shqipërisë”, relacion, mendime dhe projektligji 

përkatës. 

 

9.6.2000 

23.6.2000 

 

 

11 

627 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të  

Ministrave për  shqyrtimin e projektligjit: “Për 

disa shtesa dhe ndryshime në ligjin 7905, dt. 

21.3.1995 Kodi i Procedurës Penale të  

Republikës së Shqipërisë”, relacion dërguar 

Kuvendit për  këtë çështje me projektligjin 

përkatës. 

 

 

19.6.2000 

28.6.2000 

 

 

 

23 

    

628 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të  

Ministrave, datë 23.6.2000, për  shqyrtimin e 

projektligjit, për disa shtesa dhe ndryshime në 

ligjin 80003, dt. 28.9.1995, të “Kodi Penal 

Ushtarak i Republikës së Shqipërisë”, relacion 

dërguar Kuvendit për  këtë çështje me 

projektligjin përkatës. 

 

 

19.6.2000 

28.6.2000 

 

 

 

19 

629 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të  

Ministrave, datë 23.6.2000 për shqyrtimin e 

projektligjit, për disa shtesa dhe ndryshime në 

ligjin nr. 7895, dt. 27.1.1995: “Kodi Penali 

Republikës së Shqipërisë”, mendime për  

 

 

 

16.8.1999 

23.6.2000 

 

 

 

 

77 
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projektligjin, relacion dërguar Kuvendit për  

këtë çështje, dekret dhe ligji përkatës. 

630 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të  

Ministrave, datë 23.6.2000, për  shqyrtimin e 

projektligjit për  disa ndryshime në ligjin nr. 

8436, dt. 28.12.1998: “Për organizimin e 

pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë”, 

mendime për  projektligjin, relacion dërguar 

Kuvendit për  këtë çështje, dekret dhe ligji 

përkatës. 

 

 

 

 

13.8.1999 

10.8.2000 

 

 

 

 

 

47 

631 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të  

Ministrave, dt. 23.6.2000, për  shqyrtimin e 

projektligjit: “Për sigurimin shoqëror shtesë të  

punonjësve të  policisë së shtetit”, mendime e 

vërejtje për  projektligjin, relacion dërguar 

Kuvendit për  këtë çështje, dekret dhe ligji 

përkatës. 

 

 

21.1.2000 

27.9.2000 

 

 

 

37 

632 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të  

Ministrave, datë 23.6.2000 për  shqyrtimin e 

projektligjit, për ratifikimin e Konventës së 

Aarhusit: “Për  të  drejtën e publikut për  të  

pasur informacion, për  të  marrë pjese në 

vendimmarrje dhe për  t‟iu drejtuar Gjykatës 

për  çështjen e mjedisit”, relacion dërguar 

Kuvendit për  këtë çështje, dekret dhe ligji 

përkatës. 

 

 

 

 

9.6.2000 

8.11.2000 

 

 

 

 

 

38 

633 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të  

Ministrave, datë 23.62000, për  shqyrtimin e 

projektligjit: “Për pushtetet dhe autoritetet e 

komandimit e të  drejtimit strategjik të  forcave 

të  armatosura të  Republikës së Shqipërisë”, 

mendime e vërejtje për  projektligjin, relacion 

dërguar Kuvendit për  këtë çështje 

 

 

24.12.1999 

17.11.2000 

 

 

 

44 

634 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të  

Ministrave, datë 23.6.2000 për  shqyrtimin e 

projektligjit, për   një shtesë në ligjin nr. 8449, 

dt. 27.1.1999: “Kodi Doganor i Republikës së 

Shqipërisë”  ndryshuar me ligjin nr. 8437, dt. 

14.4.1999, relacion dërguar Kuvendit për  këtë 

çështje, dekret dhe ligji përkatës. 

 

 

20.6.2000 

23.12.2000 

 

 

 

7 

635 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 341, dt. 

7.7.2000, për një shtesë në vendimin nr. 205, 

dt. 13.4.1999: “Për dispozitat zbatuese të  Kodit 

Doganor” relacion, mendime dhe procesverbali 

i mbledhjes përkatëse. 

 

27.6.2000 

11.7.2000 

 

 

7 

636 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 342, dt. 

7.7.2000:“Për lëvizjen paralele dhe ngritjen në 

detyrë të  nëpunësit civil”, mendime e vërejtje 

për  projektvendimin, relacion dhe 

procesverbali i mbledhjes përkatëse. 

 

5.6.2000 

11.7.2000 

 

 

21 
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637 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 343, dt. 

7.7.2000: “Për   administrimin dhe 

shpërndarjen e ndihmave humanitare, gjendje 

në rezervën e shtetit”, mendime për  

projektvendimin, relacion dhe procesverbal i 

mbledhjes përkatëse. 

 

1.6.2000 

11.7.2000 

 

 

30 

638 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 344, dt. 

7.7.2000, për një ndryshim në vendimin nr. 

365, dt. 6.6.1994: “Për asgjësimin ose shitjen e 

municioneve që u ka kaluar ose po u afrohet 

afati i jetëgjatësisë, si dhe për  shitjen e tepricës 

a të  stoqeve të  armatimeve dhe municioneve”, 

relacion dhe procesverbali i mbledhjes 

përkatëse. 

 

 

20.6.2000 

11.7.2000 

 

 

 

6 

 

639 

 

Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 345, dt. 

7.7.2000, për miratimin në parim të  Protokollit 

të  tretë shtesë, për  marrëveshjen e forcës 

shumëkombëshe të  Europës Juglindore: “Për  

statusin e personelit të  shtabit të  SEEBRIG-ut 

dhe familjeve të  tyre”, relacion, protokolli dhe 

procesverbali i mbledhjes përkatëse. 

 

 

 

1.6.2000 

11.7.2000 

 

 

 

 

19 

 

 

640 Vendim i Këshillit të  Ministrave e nr. 346, dt. 

7.7.2000: “Për një shtesë fondi për  pajisjen e 

vilave nr. 6 dhe nr. 23 në Durrës”, mendime për  

projektvendimin relacion dhe procesverbali i 

mbledhjes përkatëse. 

 

3.7.2000 

11.7.2000 

 

 

11 

641 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 348, dt.  

7.7.2000: “Për njësite e shoqërisë “Servicom” 

sha që nuk do të  konsiderohen pjesë të  

sektorëve me rëndësi  të  veçante”, relacion dhe 

procesverbali i mbledhjes përkatëse. 

 

 

9.5.2000 

11.7.2000 

 

 

 

10 

642 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 349, dt. 

7.7.2000: “Për mbylljen e disa minierave të  

qymyrgurit në rrethet Pogradec dhe Korçë”, 

relacion, mendime dhe procesverbal i 

mbledhjes përkatëse. 

 

19.4.2000 

11.7.2000 

 

 

13 

643 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 350, dt. 

7.7.2000, për miratimin në parim të  

marrëveshjes së grantit, ndërmjet Qeverisë së 

Shqipërisë dhe Qeverisë së Zvicrës: “Për  

projektim të mikrokredisë, si dhe të  

marrëveshjes ndërmjet Qeverisë së Shqipërisë 

dhe Shoqatës Ndërkombëtare për  Zhvillim 

(IDA), për  administrimin e një pjese të  

fondeve të  grantit”, mendime për  

projektvendimin, relacion dhe procesverbali i 

mbledhjes përkatëse. 

 

 

 

 

26.6.2000 

11.7.2000 

 

 

 

 

 

24 

644 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 351, dt. 

7.7.2000, për   miratimin në parim  të  
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marrëveshjes së grantit, ndërmjet Qeverisë së 

Shqipërisë dhe Shoqatës Ndërkombëtare për  

zhvillim (IDA), si administratore e fondeve 

grant: “Për  projektin e kontrollit të  

shpenzimeve publike”, relacion, marrëveshje, 

mendime dhe procesverbali i mbledhjes 

përkatëse. 

26.6.2000 

11.7.2000 

 

14 

645  Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 352, dt. 

7.7.2000: “Për një shtesë në buxhetin e vitit 

2000, për  Shërbimin Informativ Kombëtar”, 

relacion dhe procesverbali i mbledhjes 

përkatëse. 

 

5.6.2000 

11.7.2000 

 

 

9 

646 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 352, dt. 

7.7.2000, për disa shtesa dhe ndryshime, në 

vendimin nr. 190, dt. 3.5.1995, për zbatimin e 

ligjit nr. 7874, dt. 17.11.1994: “Për statusin e 

veteranit të  Luftës Antifashiste 

Nacionalçlirimtare të  popullit shqiptar”, 

mendime e vërejtje për  projektvendimin, 

pasqyra, relacion dhe procesverbali i mbledhjes 

përkatëse. 

 

 

 

9.3.2000 

11.7.2000 

 

 

 

 

22 

647 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 354, dt. 

7.7.2000, për disa shtesa dhe ndryshime në 

vendimin nr. 217, dt. 5.5.2000: “Për kontrollin 

financiar”, relacion, mendime dhe 

procesverbali i mbledhjes përkatëse. 

 

 

 

 

14.6.2000 

28.7.2000 

 

 

 

16 

 

 

 

648 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 355, dt. 

7.7.2000, “Për organizimin e dosjes së regjistrit 

të  personelit”, mendime e vërejtje për  

projektvendimin, relacion dhe procesverbali i 

mbledhjes përkatëse. 

 

14.6.2000 

11.7.2000 

 

 

22 

649 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 356 dt. 

7.7.2000: “Për dhënien e fondeve buxhetore, 

për  skemën e të  pastrehëve të  administratës së 

lartë shtetërore”, relacion dhe procesverbal i 

mbledhjes përkatëse. 

 

4.7.2000 

11.7.2000 

 

 

6 

650 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 357, dt. 

7.7.2000: “Për një shtesë në buxhetin e vitit 

2000, për  Ministrinë e Transportit, në zërin 

“shpronësime” për  objektet me financim të  

huaj”, relacion dhe procesverbal  i mbledhjes 

përkatëse. 

 

 

5.7.2000 

12.7.2000 

 

 

 

12 

651 Vendim i Këshillit të   Ministrave nr. 358, dt. 

7.7.2000, për një ndryshim në vendim nr. 283, 

dt. 2.6.2000: “Për një shtesë në buxhetin e vitit 

2000, të  Ministrisë së Shëndetësisë për  

kurimin e Jonada Belul Dervishit”, relacion dhe 

procesverbali i mbledhjes përkatëse. 

 

 

27.6.2000 

14.7.2000 

 

 

 

6 
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652 Udhëzimi i Këshillit të  Ministrave nr. 2, dt 

7.7.2000: “Për sistemin e vlerësimit të  arritjeve 

vendore, individuale të  nëpunësve civile”, 

relacion dhe procesverbali i mbledhjes  

përkatëse. 

 

30.6.2000 

11.7.2000 

 

 

28 

653 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të  

Ministrave, datë 4-7.7.2000, për  shqyrtimin e 

projektligjit: “Për ratifikimin e konventës për  

shmangien e tatimeve të  dyfishta dhe 

parandalimin e evazionit fiskal, lidhur me 

tatimet mbi të  ardhurat, ndërmjet Qeverisë së 

Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së 

Maltës”, relacion dërguar Kuvendit për  këtë 

çështje, dekret dhe ligji përkatës. 

 

 

 

15.6.2000 

8.11.2000 

 

 

 

 

25 

654 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të  

Ministrave datë 4-7.7.2000, për  shqyrtimin e 

projektligjit: “Për ratifikimin e marrëveshjes së 

kredisë së zhvillimit ndërmjet Republikës së 

Shqipërisë dhe Shoqatës Ndërkombëtare për  

Zhvillim (IDA), për  projektin e reformës në 

arsim”, relacion dërguar Kuvendit për  këtë 

çështje, dekret dhe ligji përkatës. 

 

 

 

22.6.2000 

1.8.2000 

 

 

 

 

35 

655 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të  

Ministrave datë  4-7.7.2000, për  shqyrtimin e 

projektligjit: “Për ratifikimin e marrëveshjes së 

kredisë së zhvillimit ndërmjet Republikës së 

Shqipërisë dhe Shoqatës Ndërkombëtare për  

Zhvillim (IDA), për  projektin e asistencës 

teknike, për  sektorin financiar”, relacion 

dërguar Kuvendit për  këtë çështje, dekret dhe 

ligji përkatës. 

 

 

 

26.6.2000 

1.8.2000 

 

 

 

 

26 

656 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të  

Ministrave, datë 4-7.7.2000, për  shqyrtimin e 

projektligjit për një ndryshim në ligjin 8435 dt. 

28.12.1998: “Për sistemin e taksave në 

Republikën e Shqipërisë”, mendime e vërejtje 

për  projektligjin”, relacion dërguar Kuvendit 

për  këtë çështje, dekret dhe ligji përkatës. 

 

 

 

9.6.2000 

7.8.2000 

 

 

 

 

23 

657 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të  

Ministrave datë 4-7.7.2000, për  shqyrtimin e 

projektligjit për disa ndryshime në ligjin nr. 

8313, datë 26.3.1998: “Për tatimin mbi 

biznesin e vogël”, mendime e vërejtje për  

projektligjin, relacion dërguar Kuvendit për  

këtë çështje. 

 

 

20.12.1999 

11.7.2000 

 

 

 

18 

658 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të  

Ministrave, datë 4-7.7.2000, për  shqyrtimin e 

projektligjit: “Për policinë financiare”, relacion 

dërguar Kuvendit për  këtë çështje dhe ligji 

përkatës. 

 

27.6.2000 

26.12.2000 

 

 

20 



80 
 

659 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të  

Ministrave, datë 4-7.7.2000, për  shqyrtimin e 

projektligjit: “Për buxhetin faktik të  vitit 

1999”, relacion dërguar Kuvendit për  këtë 

çështje, dekret dhe ligji përkatës. 

 

28.6.2000 

11.7.2000 

 

 

32 

660 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të  

Ministrave, datë 4-7.7.2000, për  shqyrtimin e 

projektligjit: “Për gradat dhe karrierën 

ushtarake në forcat e armatosura të  Republikës 

së Shqipërisë”, relacion dërguar Kuvendit për  

këtë çështje, dekreti dhe ligji përkatës dërguar 

Ministrisë së Mbrojtjes. 

 

 

 

21.6.2000 

23.11.2000 

 

 

 

 

36 

661 Procesverbale të  mbledhjes së Këshillit të  

Ministrave, datë 4 dhe 7 korrik 2000, për  

shqyrtimin e projektligjit: “Për prokurorinë në 

Republikën e Shqipërisë‟, relacion dhe 

projektligji përkatës. 

 

28.6.2000 

7.7.2000 

 

 

42 

662 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të  

Ministrave, datë 4-7.7.2000, për  shqyrtimin e 

projektligjit: “Për organizimin dhe 

funksionimin e Ministrisë së Drejtësisë”. 

 

7.7.2000 

7.7.2000 

 

 

1 

663 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të  

Ministrave 4-7.7.2000, për  shqyrtimin e 

projektligjit: “Për organizimin dhe 

funksionimin e qeverisjes vendore”, mendime e 

vërejtje për  projektligjin relacion dërguar 

Kuvendit për  këtë çështje, dekret dhe ligji 

përkatës dërguar Ministrisë së Pushtetit Lokal. 

 

 

 

13.6.2000 

8.8.2000 

 

 

 

 

71 

664 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të  

Ministrave, datë 4-7.7.2000, për  shqyrtimin e 

projektligjit për disa ndryshime në ligjin nr. 

8030, dt .15.1.1995: “Për kontributin e shtetit, 

për  familjet e pastreha”, mendime  e vërejtje 

për  projektligjin, relacion dërguar Kuvendit 

për  këtë çështje, dekret dhe ligji përkatës 

dërguar Ministrisë së Punëve Publike. 

 

 

 

 

19.2.2000 

3.8.2000 

 

 

 

 

 

29 

665 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të  

Ministrave datë 4-7.7.2000, për  shqyrtimin e 

projektvendimit: “Për miratimin në parim të  

protokollit të  bisedimeve të  Komisionit 

Ndërqeveritar Shqiptaro-Italian”. 

 

7.7.2000 

7.7.2000 

 

 

4 

666 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të  

Ministrave, datë 4.7.2000, për  diskutimin 

rreth: “Dokumentit të  kompaktit të  

investimeve”. 

 

7.7.2000 

7.7.2000 

 

 

8 

667 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të  

Ministrave datë 4-7 korrik 2000, për  

shqyrtimin e projektvendimit: “Për   financimin 

e projektit restaurues të  ansamblit të  

ministrive. 

 

 

7.7.2000 

7.7.2000 

 

 

 

15 
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668 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të  

Ministrave, dt. 4-7 korrik 2000, për  shqyrtimin 

e projektligjit për disa shtesa dhe ndryshime në 

ligjin nr. 8136, dt. 31.7.1996: “Për shkollën e 

magjistraturës”, mendime, relacion dërguar 

Kuvendit dhe projektligji përkatës. 

 

28.6.2000 

28.6.2000 

 

 

19 

669 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 259, dt. 

14.7.2000: “Për miratimin në parim të  

amendamentit të  termave të  përgjithshme të  7 

marsit 1994”, nënshkruar ndërmjet Komitetit 

qeveritar Shqiptar  për  Borxhin e Jashtëm dhe 

Oesterreichische Kontrolbank Ag, relacion, 

mendim dhe procesverbali i mbledhjes 

përkatëse. 

 

 

 

 

19.6.2000 

19.7.2000 

 

 

 

 

 

10 

    

670 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 360, datë 

14.7.2000: “Për lirimin nga shërbimi civil”, 

relacion dhe procesverbali i mbledhjes 

përkatëse. 

 

14.7.2000 

19.7.2000 

 

 

17 

671 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 361, dt. 

14.7.2000: “Për  shpërnguljen me koeficient 

pjesore të  vlerave financiare, kreditoreve të  

shoqërisë “SILVA” shpk., në administrim, me 

të  ardhurat e realizuara nga shitja e aseteve”, 

relacion dhe procesverbali i mbledhjes 

përkatëse.  

 

 

14.7.2000 

19.7.2000 

 

 

 

8 

672 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 362, datë 

14.7.2000: “Për miratimin e kostos mesatare të  

ndërtimit të  banesave nga Enti Kombëtar i 

Banesave, të  vlerave mesatare të  tregut të  lirë 

të  banesave dhe të  koeficentit “K”, mendime, 

relacion dhe procesverbali i mbledhjes 

përkatëse. 

 

 

 

13.7.2000 

19.7.2000 

 

 

 

 

17 

673 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 363, dt. 

14.7.2000: “Për shtesë fondi për  pagat e punës 

së administratoreve të  shoqërive huamarrëse 

dhe grupit të  specialisteve pranë organit të  

Prokurorisë”, relacion, mendime dhe 

procesverbali i mbledhjes përkatëse. 

 

 

26.6.2000 

19.7.2000 

 

 

 

10 

674 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 364, dt. 

14.7.2000: “Për trajtimin e punonjësve, qe 

shkurtohen nga zbatimi i marrëveshjes së 

koncensionit, për  Uzinën e Ferrokromit, 

Elbasan dhe për  minierat e kromit Përrenjas 

dhe Pojskë”, relacion, mendime dhe 

procesverbali i mbledhjes përkatëse. 

 

 

 

1.7.2000 

19.7.2000 

 

 

 

 

13 

675 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 365, dt. 

14.7.2000: “Për trajtimin e punonjësve që 

shkurtohen nga ristrukturimi i industrisë së 

bakrit”, relacion mendime dhe procesverbali i 

 

1.6.2000 

19.7.2000 

 

 

20 
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mbledhjes përkatëse. 

676 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 366, dt. 

14.7.2000: “Për dhënie fondi shtesë, 

prefekturës Durrës, për  ruajtjen e kampingut 

Rrushkull” relacion, mendime dhe 

procesverbali i mbledhjes përkatëse. 

 

 

16.6.2000 

19.7.2000 

 

 

 

9 

677 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 367, dt. 

14.7.2000: “Për një shtesë fondi organeve të  

pushtetit vendor për  zëvendësimin e vlerave 

monetare të  grabitura”, relacion, mendime dhe 

procesverbali i mbledhjes përkatëse. 

 

25.6.2000 

19.7.2000 

 

 

8 

678 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 368, dt. 

14.7.2000: “Për miratimin, për  prokurimin e 

drejtpërdrejtë, për  blerjen e disa materialeve të  

konsumit, për  helikopterët e njësisë së 

transportit mjekësor të  Ministrisë së 

Shëndetësisë”, relacion, mendime dhe 

procesverbali i mbledhjes përkatëse. 

 

 

28.6.2000 

19.7.2000 

 

 

 

9 

679 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 369, dt. 

14.7. 2000: “Për miratimin e Protokollit të  

Bashkëpunimit në fushën e  navigimit ajror, 

ndërmjet Qeverisë së Republikës së Shqipërisë, 

Qeverisë së ish-Republikës Jugosllave të  

Maqedonise (FYROM) dhe Qeverisë së 

Republikës së Greqisë”, relacion, protokolli 

dhe procesverbali i mbledhjes përkatëse. 

 

 

3.7.2000 

19.7.2000 

 

 

 

12 

680 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 371, datë 

14.7.2000, për  miratimin  në parim (në bazë të  

termave të  referencës së Klubit të  Parisit të  

tetorit 1999), të  amendamentit të:  

“Marrëveshjes së kredisë”, nënshkruar me 7 

mars 1994, ndërmjet Republikës së Shqipërisë, 

përfaqësuar nga Komiteti Qeveritar Shqiptar: 

“Për  borxhin e jashtëm dhe Erste Bank Der 

Osterreichischen Sparkassenag (ish-

Girolredit)”, mendime, relacion dhe 

procesverbali i mbledhjes përkatëse. 

 

 

 

 

19.6.2000 

19.7.2000 

 

 

 

 

 

10 

681 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 372, dt 

.14.7.2000: “Për një shtesë limit, të  ardhurash 

në buxhetin e Ministrisë së Kulturës Rinise dhe 

Sporteve, Drejtorisë së Përgjithshme të  

Arkivave, Agjencisë Telegrafike Shqiptare dhe 

Qendrës Kinematografike, për  vitin 2000”, 

relacion dhe procesverbali i mbledhjes 

përkatëse. 

 

 

12.6.2000 

19.7.2000 

 

 

 

6 

682 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 373, dt. 

14.7.2000: “Për rivendosjen e sistemit të  

kujdestareve dhe të  rojeve, në objektet, 

monument kulture”, relacion, mendime dhe 

procesverbali i mbledhjes përkatëse. 

 

5.6.2000 

19.7.2000 

 

 

12 
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683 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 374, dt. 

14.7.2000: “Për rritjen e pagës  minimale në 

shkalle vendi” dhe procesverbali i mbledhjes 

përkatëse. 

 

14.7.2000 

19.7.2000 

 

 

3 

684 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 375, datë 

14.7.2000, për disa ndryshime në vendimin nr. 

437, dt. 3.9.1993: “Për pagat e punonjësve të  

tatimeve”, procesverbali i mbledhjes përkatëse. 

 

14.7.2000 

19.7.2000 

 

 

4 

685 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 376, dt. 

14.7.2000:“Për rritjen e pagave të  gjyqtareve 

dhe të  prokuroreve”, procesverbali i mbledhjes 

përkatëse.  

 

14.7.2000 

19.7.2000 

 

 

5 

686 Vendim i Këshillit të  Ministra e nr. 377, dt. 

14.7.2000, për disa ndryshime në vendimin nr. 

194, dt. 22.4.1999, për disa ndryshime në 

vendimin nr. 194, dt. 22.4.1999: “Për miratimin 

e strukturës së pagave të  punonjësve mësimorë 

në arsimin parauniversitar”, relacion mendime 

dhe procesverbali i mbledhjes përkatëse. 

 

 

14.7.2000 

19.7.2000 

 

 

 

12 

687 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 378, dt. 

14.7.2000, për disa ndryshime në vendimin nr. 

393 dt. 3.9.1992: “Për   pagat e punonjësve të  

institucioneve buxhetore”, relacion dhe 

procesverbali i mbledhjes përkatëse”. 

 

 

11.7.2000 

8.8.2000 

 

 

 

31 

688 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 379, dt. 

14.7.2000 për disa ndryshime në vendimin nr. 

185, dt. 16.4.1993, “Për pagat dhe shtesat mbi 

page të  ushtarakeve, të  Shërbimit pyjor” dhe 

procesverbali i mbledhjes përkatëse. 

 

 

14.7.2000 

19.7.2000 

 

 

 

4 

    

689 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 380, dt. 

14.7.2000, për   disa ndryshime në vendimin nr. 

358, dt. 28.7.1999: “Për miratimin e strukturës 

së pagës  së punonjësve të  doganave”, 

procesverbali i mbledhjes përkatëse. 

 

 

14.7.2000 

19.7.2000 

 

 

 

6 

690 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 381, dt. 

14.7.2000 për disa ndryshime në vendimin nr. 

440, datë 9.9.1999 “Për strukturën dhe pagat e 

punonjësve të  policisë së ndërtimit”, 

procesverbali i mbledhjes përkatëse. 

 

14.7.2000 

19.7.2000 

 

 

6 

691 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 382, dt. 

14.7.2000: “Për rritjen e nivelit të  pagës së 

papunësisë”, relacion, mendime dhe 

procesverbali i mbledhjes përkatëse. 

 

3.7.2000 

19.7.2000 

 

 

8 

692 Vendimi i Këshillit të  Ministrave nr. 383, dt. 

14.7.2000 për miratimin në parim  të  projektit 

tip, të  marrëveshjes: “Për bashkëpunim në 

fushën e turizmit, ndërmjet Qeverisë të  

vendeve të  tjera”, mendime, relacion dhe 

procesverbali i mbledhjes përkatëse. 

 

 

 

12.5.2000 

19.7.2000 

 

 

 

 

13 



84 
 

693 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 384, dt. 

14.7.2000, për   disa ndryshime në vendimin nr. 

112, dt. 18.3.1999, për disa çështje në zbatim të  

ligjit nr. 7703 dt. 11.5.1993: “Për sigurimet 

shoqërore  në Republikën e Shqipërisë” dhe të  

ligjit nr. 7870 dt. 13.4.1994 “Për sigurimet 

shëndetësore në Republikën e Shqipërisë”, 

relacion, mendime dhe procesverbali i 

mbledhjes përkatëse. 

 

 

 

12.7.2000 

19.7.2000 

 

 

 

 

8 

694 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 385, dt. 

14.7.2000, për një ndryshim në vendimin nr. 

381, dt. 20.5.1996: “Për zbatimin e statusit të  

invalidit”, relacion, mendime dhe procesverbali 

i mbledhjes përkatëse. 

 

 

12.7.2000 

19.7.2000 

 

 

 

10 

695 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 386 dt. 

14.7.2000: “Për rritjen e pensioneve 

suplementare”, relacion, mendime dhe 

procesverbali i mbledhje përkatëse. 

 

14.7.2000 

19.7.2000 

 

 

7 

696 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 387 dt. 

14.7.2000: “Për rritjen e pensioneve”, relacion, 

mendime dhe procesverbali i  mbledhjes 

përkatëse. 

14.7.2000 

19.7.2000 

 

10 

697 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 388, dt. 

14.7.2000: “Për miratimin në parim të  

marrëveshjeve të  rezultateve të  raundit të  

Uruguajit, për  negociatat shumëpalëshe 

tregtare”, relacion marrëveshje dhe 

procesverbali i mbledhjes përkatëse. 

 

 

11.7.2000 

21.7.2000 

 

 

 

48 

698 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 389, dt. 

14.7.2000: “Për miratimin në parim të  

protokollit të  anëtarësimit të  Republikës së 

Shqipërisë në marrëveshjen e Marrakeshit që 

themeloi Organizatën Botërore të  Tregtisë”, 

relacion dhe procesverbali i mbledhjes 

përkatëse.  

 

 

10.7.2000 

21.7.2000 

 

 

 

9 

    

699 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të  

Ministrave, datë 20.7.2000, për  shqyrtimin e 

projektligjit:  “Për ratifikimin  e protokollit të  

anëtarësimit të  Republikës së Shqipërisë, në 

Marrëveshjen e Marrakeshit që themeloi 

Organizatën Botërore të  Tregtisë”, relacion 

dërguar Kuvendit për  këtë çështje, dekret dhe 

ligji përkatës.  

 

 

 

17.7.2000 

7.8.2000 

 

 

 

 

22 

700 Raport i grupit të  punës “Për  anëtarësimin e 

Shqipërisë në Organizatën Botërore të Tregtisë 

(OBT)”. 

3.7.2000 

3.7.2000 

 

61 

701 Skeduli i angazhimeve specifike, i negociuar 

gjatë anëtarësimit të  Shqipërisë në Organizatën 

Botërore të  Tregtisë. 

2000 

2000 

 

28 
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702 Skeduli për  hyrjen në treg të  mallrave, 

negociuar gjatë anëtarësimit të  Shqipërisë në 

Organizatën Botërore të  Tregtisë. 

2000 

2000 

 

252 

702/1 Skeduli për  hyrjen në treg të  mallrave, 

negociuar gjatë anëtarësimit të  Shqipërisë në 

Organizatën Botërore të  Tregtisë. 

2000 

2000 

 

244 

703 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 390, dt. 

14.7.2000, për miratimin në parim  të  

marrëveshjes së bashkëpunimit, ndërmjet 

Qeverisë së Republikës së Shqipërisë dhe 

Qendrës Ndërkombëtare: “Për  Zhvillimin e 

Politikes së Migrimit (ICMPD), me seli në 

Vjenë”, mendime, relacion dhe procesverbali i 

mbledhjes përkatëse. 

 

 

 

26.6.2000 

21.7.2000 

 

 

 

 

11 

704 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 410, dt. 

14.7.2000: “Për financimin e projektit 

restaurues të  ansamblit të  ministrive”, 

mendime e vërejtje për  projektvendimin, 

relacion dhe procesverbali i mbledhjes 

përkatëse. 

 

8.6.2000 

14.7.2000 

 

 

34 

705 Udhëzimi i Këshillit të  Ministrave nr. 3 dt. 

14.7.2000, për disa ndryshime  në udhëzimin 

nr. 1 dt. 18.3.1999, për zbatimin e vendimit nr. 

112 dt. 18.3.1999 për disa çështje në zbatim të  

ligjit nr. 7703 dt. 11.5.1993: “Për sigurimet 

shoqërore  në Republikën e Shqipërisë” dhe të  

ligjit nr. 7370 dt. 13.10.1994 “Për sigurimet”, 

relacion, mendime dhe procesverbali i 

mbledhjes përkatëse. 

 

 

 

14.7.2000 

19.7.2000 

 

 

 

 

 

 

9 

706 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të  

Ministrave, dt. 14.7.2000, për  shqyrtimin e 

projektvendimit: “Për krijimin, organizimin 

dhe funksionimin e autoritetit shëndetësor 

rajonal të  Tiranës”. 

 

14.7.2000 

14.7.2000 

 

 

5 

707 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të  

Ministrave, dt. 14.7.2000, për  shqyrtimin e 

projektvendimit: “Për përjashtim të  shoqërive 

huamarrëse nga pagësat e prapambetura të  

qirasë së tokës”.  

 

14.7.2000 

14.7.2000 

 

 

2 

708 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të  

Ministrave, dt. 14.7.2000, për  shqyrtimin e 

projektligjit: “Për kujdestarinë e fëmijëve”, 

mendime dhe vërejtje për  projektligjin dhe 

relacioni përkatës. 

 

3.4.2000 

14.7.2000 

 

 

22 

709 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të  

Mini8strave, dt. 14.7.2000, për  shqyrtimin e 

projektligjit: “Për funksionimin e Ministrisë së 

Drejtësisë”, relacion dërguar Kuvendit për  këtë 

çështje”, dekret dhe ligji përkatës. 

 

11.7.2000 

14.l7.2000 

 

 

43 

710 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të    
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Ministrave, datë 14.7.2000, për  shqyrtimin e 

projektvendimit: “Për pranimin në shkollat e 

larta, në vitin akademik 2000-2001, për  

sistemin me shkëputje nga puna dhe tarifa e 

përgjithshme e shkollimit për  vitin akademik 

2000-2001”. 

 

 

14.7.2000 

14.7.2000 

 

 

 

1 

711 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të 

Ministrave dt. 14.7.2000: “Për miratimin e 

dokumentit të  kompaktit të  investimeve, 

relacion dhe dokumenti përkatës. 

 

5.7.2000 

14.7.2000 

 

 

42 

712 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 392, dt. 

5.7.2000, për miratimin në parim të  

marrëveshjes së kredisë ndërmjet Qeverisë 

Shqiptare dhe Qeverisë greke: “Për  projektet 

në infrastrukturën sociale, në sektorin e 

shëndetësisë”, mendime e vërejtje për  

projektvendimin, marrëveshja dhe relacioni 

përkatës. 

 

19.7.2000 

25.7.2000 

 

 

24 

713 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 391, dt. 

25.7.2000, për miratimin në parim të  

marrëveshjes së kredisë ndërmjet Qeverisë 

shqiptare dhe Qeverisë greke: “Për  projektet 

në infrastrukturën sociale, në sektorin e 

arsimit”, relacion dhe procesverbali i mbledhjes 

përkatëse. 

 

 

19.7.2000 

25.7.2000 

 

 

 

24 

714 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 370, dt. 

24.7.2000: “Për një shtesë në buxhetin e 

miratuar të  vitit 2000, për  Ministrinë e 

Bujqësisë dhe Ushqimit për  mbulimin e 

TVSH-së dhe taksës doganore të  kafshëve të  

racës dhe të  materialit biologjik falas”, 

relacion, mendime dhe procesverbali i  

mbledhjes përkatëse. 

 

 

15.6.2000 

19.7.2000 

 

 

 

9 

715 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të  

Ministrave, dt .14.7.2000, për  shqyrtimin e 

projektaktit normative: “Për përballimin e 

efekteve financiare qe rrjedhin nga rritja e 

pagave dhe pensioneve”, aktnormativ dhe 

relacion dërguar Kuvendit dekret dhe ligji 

përkatës. 

 

 

14.7.2000 

7.8.2000 

 

 

 

14 

716 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të  

Ministrave, datë 14.7.2000, për  shqyrtimin e 

projektligjit: “Për trajtimin si titull ekzekutiv të  

faturës së konsumit të  energjisë elektrike”, 

mendime e vërejtje për  projektligjin, relacion 

dërguar Kuvendit për  këtë çështje, dekret dhe 

ligji përkatës. 

 

 

 

9.5.2000 

29.9.2000 

 

 

 

 

15 

717 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të  

Ministrave, dt. 14.7.2000, për  shqyrtimin e 

projektligjit: “Për  pajisjen e shtetasve shqiptare 
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me pasaporte për  jashtë shtetit”, mendime e 

vërejtje për  projektligjin, relacion dërguar 

Kuvendit për  këtë çështje, dekret dhe ligji 

përkatës dërguar Ministrisë së Rendit Publik. 

6.4.2000 

12.12.2000 

 

36 

718 Procesverbal  i mbledhjes së Këshillit të  

Ministrave datë 14.7.2000, për  shqyrtimin e 

projektligjit: “Për identifikimin dhe regjistrimin 

e kafshëve dhe të  fermave me drejtim 

blegtoral”, mendime e vërejtje për  

projektligjin, relacion dërguar Kuvendit për  

këtë çështje, dekret dhe ligji përkatës dërguar 

Ministrisë së Buqjësisë dhe Ushqimit. 

 

 

 

2.6.2000 

12.12.2000 

 

 

 

 

19 

719 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të  

Ministrave, datë 20.7.2000, për  shqyrtimin e 

projektligjit:  “Për ndarjen administrativo-

tokësore të  Shqipërisë”, relacion dërguar  

Kuvendit për  këtë çështje, dekret dhe ligji me 

pasqyrat përkatëse dërguar Ministrisë së 

Pushtetit Lokal. 

 

17.7.2000 

7.8.2000 

 

 

90 

720 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të  

Ministrave, datë 20.7.2000, për  shqyrtimin e 

projektligjit:  “Për organizimin dhe 

funksionimin e Bashkisë së Tiranës”, mendime 

e vërejtje për  projektligjin, relacion dërguar 

Kuvendit për  këtë çështje, dekret dhe ligji 

përkatës dërguar Ministrisë së Pushtetit Lokal. 

 

 

18.7.2000 

7.8.2000 

 

 

 

51 

    

721 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 393 

dt..20.7.2000: “Për disa ndryshime në vendimin 

nr. 60, datë 27.2.1992 në vendimin nr. 54 dt. 

27.2.1992 dhe nr. 56 datë 27.2.1992 të  

Këshillit të  Ministrave” procesverbali i 

mbledhjes për  këtë çështje. 

 

 

20.7.2000 

28.7.2000 

 

 

 

5 

722 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 394, dt. 

27.7.2000: “Për krijimin, organizimin dhe 

funksionimin e autoritetit shëndetësor rajonal të  

Tiranës”, relacion, rregullore, mendime dhe 

procesverbali i mbledhjes përkatëse. 

 

7.6.2000 

28.7.2000 

 

 

26 

723 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 395, dt. 

27.7.2000, për një ndryshim në vendimin nr. 

349 dt. 7.7.2000: “Për mbylljen e disa 

minierave të  qymyrgurit, në rrethet Pogradec 

dhe Korçë”, relacion dhe procesverbali i 

mbledhjes përkatëse. 

 

 

19.7.2000 

28.7.2000 

 

 

 

6 

724 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 396 dt. 

27.7.2000: “Për njohjen e periudhës së 

sigurimit për  efekt pensioni dhe aksidenti në 

punë të  te dënuarve me burgim”, relacion 

mendime dhe procesverbali i mbledhjes 

përkatëse. 

 

7.5.2000 

28.7.2000 

 

 

9 
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725 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 397, dt. 

27.7.2000: “Për   një shtesë fondi në buxhetin  

e vitit 2000”, miratuar për  Shërbimin 

Informativ Kombëtar, relacion dhe 

procesverbali i mbledhjes përkatëse. 

 

5.7.2000 

28.7.2000 

 

 

7 

726 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 398, dt. 

27.7.2000: “Për përjashtim të  shoqërive 

huamarrëse nga pagësat e prapambetura të  

qirasë së tokës” mendime për  projektvendimin, 

relacion dhe procesverbali i mbledhjes 

përkatëse. 

 

 

26.6.2000 

28.7.2000 

 

 

 

13 

727 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 400, dt. 

27.7.2000:“Për miratimin  e privatizimit të  

Ndërmarrjes së Prodhimit të  Çimentos Fushë-

Krujë”, relacion, mendime dhe procesverbali i 

mbledhjes përkatëse. 

 

19.7.2000 

28.7.2000 

 

 

15 

728 Vendim i Këshillit të  Ministrave, nr. 401 dt. 

27.7.2000, për miratimin në parim të  

marrëveshjes, ndërmjet Qeverisë së Republikës 

së Italisë dhe Qeverisë së Republikës së 

Shqipërisë: “Për  konsolidimin e borxhit të  

jashtëm të  Shqipërisë‟, relacion, mendime dhe 

procesverbali i mbledhjes përkatëse. 

 

 

 

19.7.2000 

28.7.2000 

 

 

 

 

19 

729 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 402, dt. 

27.7.2000, për miratimin në parim të  

projektmarrëveshjes tip: “Për  bashkëpunimin 

teknik, ndërmjet Qeverisë së Republikës së 

Shqipërisë dhe Qeverisë së vendeve të  tjera”, 

relacion, mendime dhe procesverbali i 

mbledhjes përkatëse. 

 

 

29.5.2000 

28.7.2000 

 

 

 

22 

730 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 403, dt. 

27.7.2000: “Për dhënie fondesh, organizatave 

të  veteraneve të  Luftës Antifashiste 

Nacionalçlirimtare”, relacion dhe procesverbali 

i mbledhjes përkatëse. 

 

22.6.2000 

28.7.2000 

 

 

6 

731 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 405, dt. 

27.7.2000: “Për kushtet e nxjerrjes së pullës 

postare shqiptare”, relacion, mendime dhe 

procesverbali i mbledhjes përkatëse. 

 

22.6.2000 

28.7.2000 

 

 

12 

732 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 406, dt. 

27.7.2000: “Për blerjen  e materialeve elektrike 

nga KESH-it, sha me procedurën e prokurimit 

të  drejtpërdrejtë”, relacion, mendime dhe 

procesverbali i mbledhjes përkatëse. 

 

16.6.2000 

28.7.2000 

 

 

10 

733 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 407, dt. 

27.7.2000: “Për miratimin e strategjisë së 

ristrukturimit të  Bankës së Kursimeve, sha”, 

relacion, mendime dhe procesverbali i 

mbledhjes përkatëse. 

 

26.6.2000 

2.8.2000 

 

 

19 

734 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 408 dt.   
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27.7.2000: “Për një shtesë fondi investimesh 

për  vitin 2000 për  Ministrinë e Pushtetit 

Lokal”, relacion dhe procesverbali i mbledhjes 

përkatëse. 

12.7.2000 

28.7.2000 

 

6 

735 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 409, dt. 

27.7.2000, për një ndryshim në vendimin nr. 

157, dt. 26.2.1998: “Për fillimin e punës së 

zyrës së regjistrimit të  pasurive të  paluajtshme 

në disa rretheve”, relacion, mendime dhe 

procesverbali i mbledhjes përkatëse. 

 

27.6.2000 

28.7.2000 

 

 

10 

736 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 411, dt. 

27.7.2000: “Për   shtesë fondesh buxhetore në 

programin e investimeve publike për  vitin 

2000”, relacion dhe procesverbali i mbledhjes 

përkatëse. 

 

19.7.2000 

3.8.2000 

 

 

7 

737 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 412 dt. 

27.7.2000: “Për një shtesë në buxhetin e vitit 

2000”, miratuar për  Ministrinë e Rendit 

Publik, relacion, mendime dhe procesverbali i 

mbledhjes përkatëse. 

 

5.7.2000 

3.8.2000 

 

 

7 

738 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 413, dt. 

27.7.2000: “Për trajtimin e problemeve të  

ngritura, nga familjet që u janë përmbytur tokat 

nga ujëmbledhësi i Hidrocentralit të  Fierzës”, 

relacion, mendime dhe procesverbali i 

mbledhjes përkatëse. 

 

 

12.7.2000 

3.8.2000 

 

 

 

15 

    

739 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të  

Ministrave, datë 27.7.2000, për  shqyrtimin e 

projektvendimit: “Për pranimet në shkollat e 

larta, në vitin akademik 2000-2001, në sistemin 

me shkëputje nga puna dhe tarifa e 

Përgjithshme e shkollimit për  vitin akademik 

2000-2001”. 

 

 

27.7.2000 

27.7.2000 

 

 

 

6 

740 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të  

Ministrave, dt. 27.7.2000, për  diskutimin  e një 

çështjeje jashtë rendit të  ditës. 

27.7.2000 

27.7.2000 

 

2 

741 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të  

Ministrave, dt. 27.7.2000, për  shqyrtimin e 

projektvendimit: “Për akordimin e fondeve për  

subvencionin e ujit të  pijshëm”, 

projektvendimi, mendime rreth tij dhe relacioni 

përkatës. 

 

 

18.7.2000 

27.7.2000 

 

 

 

11 

742 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të  

Ministrave, dt. 27.7.2000, për  shqyrtimin e 

projektvendimit: “Për krijimin e Agjencisë së 

Zhvillimit të  Zonave Malore”. 

 

27.7.2000 

27.7.2000 

 

 

6 

    

743 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të  

Ministrave, dt. 27.7.2000, për  shqyrtimin e 
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projektvendimit: “Për shtesë në buxhetin e vitit 

2000 të  Agjencisë së Prokurimit Publik”, 

projektvendimi, mendime e Vërejtje rreth tij 

dhe relacioni përkatës. 

26.5.2000 

27.7.2000 

 

7 

744 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të  

Ministrave, datë 27.7.2000, për  shqyrtimin e 

projektligjit, për një  ndryshim në ligjin nr. 

8081, dt. 7.3.1996: “Për veprimtarinë e 

sigurimit dhe risigurimit”, mendime e vërejtje 

për  projektligjin, relacion dërguar Kuvendit 

për  këtë çështje, dekret dhe ligji përkatës.  

 

 

 

19.4.2000 

28.7.2000 

 

 

 

 

14 

745 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të  

Ministrave, datë 27.7.2000, për  shqyrtimin e 

projektligjit për disa shtesa dhe  ndryshime në 

ligjin 7641, datë 1.12.1992, për miratimin, me 

ndryshime të  dekretit nr. 295, datë 15.9.1992: 

“Për sigurimin e detyrueshëm të  mbajtësve të  

mjeteve motorike për  përgjegjësinë ndaj 

personave të  tretë”, mendime e vërejtje për  

projektligjin, relacion dërguar Kuvendit për  

këtë çështje, dekret dhe ligji përkatës. 

 

 

 

19.4.2000 

28.7.2000 

 

 

 

 

26 

746 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të  

Ministrave, datë 27.7.2000, për  shqyrtimin e 

projektaktit normativ: “Për miratimin e fondit 

për  partitë politike, pjesëmarrëse në zgjedhjet e 

pushtetit vendor”, akt normativ dhe relacion 

dërguar Kuvendit, dekret dhe ligji përkatës.  

 

 

27.7.2000 

7.8.2000 

 

 

 

12 

747 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të   

Ministrave, datë 27.7.2000, për  shqyrtimin e 

projektligjit, për disa shtesa në ligjin nr. 7874 

dt. 17.11.1994: “Për statusin e veteranit të  

Luftës Antifashiste Nacionalçlirimtare të  

popullit shqiptar”, të  ndryshuar në ligjin nr. 

8526, dt. 23.9.1999, mendime e vërejtje për  

projektligjin, relacion, dërguar Kuvendit për  

këtë çështje, dekret dhe ligji përkatës dërguar 

Ministrisë së Mbrojtjes. 

 

 

 

 

15.6.2000 

29.9.2000 

 

 

 

 

 

14 

    

748 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të  

Ministrave, dt. 27.7.2000, për  shqyrtimin e 

projektligjit: “Për regjistrimin, klasifikimin, 

mënyrën e përdorimit dhe kontrollin e mjeteve 

lundruese, me motor me tonazh nen 20 NT” 

mendime e vërejtje për  projektligjin, relacion 

dërguar Kuvendit për  këtë çështje, dekret dhe 

ligji përkatës dërguar Ministrisë së Rendit 

Publik. 

 

 

 

 

21.7.2000 

29.9.2000 

 

 

 

 

 

37 

749 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 44, datë 

3.8.2000 dhe nr. 415, dt. 3.8.2000: “Për  

shpalljen dëshmor  të  atdheut dhe dhënie 

 

 

3.8.2000 
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ndihme financiare familjes së ish-drejtuesit të  

Policisë në prefekturën e Shkodrës, të  vrarë në 

krye të  detyrës”, relacion dhe procesverbalet e 

mbledhjes përkatëse. 

3.8.2000 14 

750 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 417, dt. 

4.8.2000: “Për   një shtesë në buxhetin e 

Ministrisë së Kulturës, Rinise dhe Sporteve”, 

mendime për  projektvendimin, relacion dhe 

procesverbali i mbledhjes përkatëse. 

26.6.2000 

8.8.2000 

 

12 

751 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 418, dt. 

4.8.2000, për një ndryshim në vendimin nr. 67, 

dt. 11.2.1997 , për një ndryshim në vendimin 

445, dt. 13.12.1991: “Për vërtetimin e kohës së 

vuajtjes së dënimit administrativ nga ish të 

internuarit dhe të  dëbuarit për  çështje politike 

kur mungojnë dokumentet zyrtare”, mendime 

për  projektvendimin, relacion dhe 

procesverbali i mbledhjes përkatëse. 

 

 

 

 

 

12.6.2000 

7.9.2000 

 

 

 

 

 

11 

752 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 419, dt. 

4.8.2000: “Për objektet e rrezikshme”, 

mendime e vërejtje për  projektvendimin, 

relacion dhe procesverbali i mbledhjes 

përkatëse. 

 

1.6.2000 

7.8.2000 

 

 

19 

    

753 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 420 dt. 

4.8.2000: “Për një shtesë limit të  ardhurash në 

buxhetin e Drejtorisë së Përgjithshme të  

Rezervave të  Shtetit”, mendime, relacion dhe 

procesverbali i mbledhjes përkatëse. 

 

1.6.2000 

7.8.2000 

 

 

19 

754 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 421, dt. 

4.8.2000: “Për caktimin e pagës  së Drejtorit të  

Përgjithshëm të  Agjencisë së Trajtimit të  

Kredive”, mendime, relacion dhe procesverbali 

i mbledhjes përkatëse. 

 

15.6.2000 

8.8.2000 

 

 

12 

755 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 422, dt. 

4.8.2000: “Për miratimin e shtesës së kapitalit 

të  nënshkruar, të  Republikës së Shqipërisë, në 

Shoqatën Ndërkombëtare për  Zhvillim (IDA):, 

relacion dhe procesverbali i mbledhjes 

përkatëse.  

 

21.7.2000 

8.8.2000 

 

 

8 

756 Vendim i Këshillit të  nr. 423, dt. 4.8.2000, 

“Për   një ndryshim në buxhetin e vitit 2000, 

për  Ministrinë e Arsimit dhe të  Shkencës”, 

mendime për  projektvendimin, relacion dhe 

procesverbali i mbledhjes përkatëse. 

 

30.6.2000 

8.8.2000 

 

 

9 

757 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 424, dt. 

4.8.2000: “Për   pranimet në shkollat e larta në 

vitin akademik 2000-2001, për  sistemin me 

shkëputje nga puna, si dhe për  tarifën e 

 

 

 

12.6.2000 
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Përgjithshme të  shkollimit, për  vitin akademik 

2000-2001”, mendime për  projektvendimin, 

relacion dhe procesverbali i mbledhjes 

përkatëse. 

8.8.2000 27 

758 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 425, dt. 

4.8.2000, për miratimin në parim të  

marrëveshjes për  disa ndryshime në 

marrëveshjen: “Për grantin japonez për  

përgatitjen e projektit të  shërbimeve 

bujqësore”, miratuar me vendimin nr. 824, dt. 

28.12.1998 të  Këshillit të  Ministrave, 

mendime për  projektvendimin, relacion  dhe 

procesverbali i mbledhjes përkatëse. 

 

 

 

6.6.2000 

8.8.2000 

 

 

 

 

12 

759 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 426 dt. 

4.8.2000, për një ndryshim në vendimin nr. 

393, dt .3.9.1992: “Për pagat e punonjësve të  

institucioneve buxhetore”, mendime për  

projektvendimin, relacion  dhe procesverbali i 

mbledhjes përkatëse. 

 

5.7.2000 

8.8.2000 

 

 

10 

760 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 427, dt. 

4.8.2000: “Për krijimin e  Agjencisë së 

Zhvillimit të  Zonave Malore”, mendime për  

projektvendimin, kontratë, statusi i Agjencisë, 

relacion dhe procesverbali i mbledhjes 

përkatëse. 

 

19.7.2000 

8.8.2000 

 

 

 

31 

761 Vendimi i Këshillit të  Ministrave nr. 432, dt. 

4.8.2000 për  miratimin në parim, të  

marrëveshjes së kredisë, ndërmjet Qeverisë së 

Republikës së Shqipërisë dhe Bankës 

Norvegjeze “Eksportfinans”dhe lejimin  e Sha  

KESHI-it për  prokurim të  drejtpërdrejtë me 

kompaninë norvegjeze “Jakobsen Elektro As” 

mendime për  projektvendimin, relacion  dhe 

procesverbal i mbledhjes përkatëse. 

 

 

 

13.7.2000 

8.8.2000 

 

 

 

 

27 

    

762 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 433, dt. 

4.8.2000: “Për dhënien e licencës së dytë për  

të  ndërtuar rrjet publik telekomunikmacionesh 

dhe për  të  ofruar shërbime publike telefonike 

të  lëvizshme, tokësore sipas standardit  GSM”, 

mendime për  projektvendimin, relacion dhe 

procesverbal i mbledhjes përkatëse. 

 

 

 

 

1.8.2000 

8.8.2000 

 

 

 

 

13 

763 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 434, dt. 

4.8.2000: “Për strehimin e familjeve të  

invalidëve të  Luftës Antifashiste 

Nacionalçlirimtare, që banojnë në shtepi, ish-

prone private dhe për  familje të  pastreha të  

invalidëve”, mendime për  projektligjin, 

relacion dhe procesverbali i mbledhjes 

përkatëse. 

 

 

19.5.2000 

8.8.2000 

 

 

 

15 
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764 Vendim i Këshillit Ministrave nr. 428, dt. 

4.8.2000, për disa ndryshime në vendimin nr. 

142, dt. 4.3.1996, për  një ndryshim në 

vendimin nr. 412, dt. 15.9.1992: “Për krijimin e 

komisionit të  posaçëm për  dhënien e licencave 

profesionale”, si dhe ndryshimin e vendimit nr. 

613, dt. 13.12.1993: “Për ushtrimin e 

veprimtarisë në ndërtim dhe projektim të  

shoqërive”, mendim për  projektvendimin, 

relacion dhe procesverbali i mbledhjes 

përkatëse.  

 

 

 

 

30.6.2000 

8.8.2000 

 

 

 

 

 

7 

765 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 429, dt. 

4.8.2000, për disa shtesa dhe ndryshime në 

vendimin nr. 90, dt. 25.2.1999: “Për   vlerën e 

shitjes së apartamenteve të  financuara me 

fonde shtetërore, nga Enti Kombëtar i 

Banesave”, mendime për  projektvendimin, 

relacion dhe procesverbali i mbledhjes 

përkatëse. 

 

 

 

 

28.6.2000 

8.8.2000 

 

 

 

 

10 

766 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 435, dt. 

4.8.2000, për miratimin e protokollit të  sesionit 

të  dyte të  komisionit të  përbashkët 

ndërqeveritar shqiptaro-bullgar: “Për  

bashkëpunimin tregtar dhe ekonomik, 

protokolli”, relacion dhe procesverbali i 

mbledhjes përkatëse. 

 

 

17.7.2000 

8.8.2000 

 

 

 

19 

    

767 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 436, dt. 

4.8.2000, për   miratimin e protokollit të  

bisedimeve të  sesionit të  gjashtë të  komisionit 

të  përbashkët ndërqeveritar, shqiptaro-turk: 

“Për  bashkëpunimin ekonomik, tregtar, 

industrial dhe teknik”, protokolli, relacion dhe 

procesverbali i mbledhjes përkatëse. 

 

 

 

19.7.2000 

8.8.2000 

 

 

 

 

15 

768 Vendimi i Këshillit të  Ministrave nr. 437, dt. 

4.8.2000 “Për   miratimin e protokollit të  

bisedimeve të  Komisionit të  Përbashkët 

Ndërqeveritar shqiptaro-italian, relacion dhe 

procesverbali përkatës. 

 

17.7.2000 

8.8.2000 

 

 

44 

769 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të  

Ministrave, datë 4.8.2000 për  shqyrtimin e 

projektvendimeve: “Për mbylljen e disa 

minierave të  hekur-nikelit në rrethet Pogradec 

dhe Librazhd dhe për  mbylljen e disa 

minierave të  kromit në rrethet Tropojë, Mat, 

Bulqizë, Pogradec dhe Librazhd”, mendime për  

projektvendimet dhe relacionet përkatëse. 

 

 

 

19.4.2000 

4.8.2000 

 

 

 

 

34 

770 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të  

Ministrave, datë 4.8.2000, për  shqyrtimin e 

projektvendimit, për disa ndryshime në 

 

 

9.6.2000 
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vendimin nr. 484 datë 21.10.1999: “Për 

strukturën, organiken dhe nivelin e pagave të  

Qendrës së Publikimeve Zyrtare”, mendime e 

vërejtje për  projektvendimin dhe relacioni 

përkatës. 

4.8.2000 14 

771 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të  

Ministrave, dt. 4.8.2000, për  shqyrtimin e 

projektvendimit: “Për trajtimin e punonjësve që 

dalin të  tepërt, si pasoje e ristrukturimit të  

Shoqërisë “Kombinati Energjetik” sha 

Elbasan” mendime e vërejtje për  

projektvendimin dhe relacioni përkatës. 

 

 

6.7.2000 

4.8.2000 

 

 

 

9 

772 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të  

Ministrave, dt. 4.8.2000, për  shqyrtimin e 

projektvendimit, për një shtesë në vendimin nr. 

115, dt. 18.3.2000: “Për miratimin e kontratës 

për  dhënien me koncension të  formës ROO” 

të  Uzinës së Superfosfatit Laç”, ndërmjet 

Ministrisë së Ekonomisë Publike dhe 

Privatizimit dhe shoqërisë “Evertrade Sa”, 

projektvendimi dhe relacioni përkatës.    

 

 

 

 

17.7.2000 

4.8.2000 

 

 

 

 

 

8 

773 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të  

Ministrave, datë 4.8.2000, për  shqyrtimin e 

projektvendimit: “Për një shtesë në fondet 

operative të  vitit 2000, të  drejtorisë së 

Përgjithshme të  Pyjeve dhe Kullotave”, 

projektvendimi, mendime rreth tij dhe relacioni 

përkatës.  

 

 

17.10.2000 

4.8.2000 

 

 

 

10 

774 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të  

Ministrave, dt. 4.8.2000, për  shqyrtimin e 

projektligjit: “Për një trajtim të  veçantë të  

punonjësve që kanë punuar në miniera, në 

nëntoke”. 

 

4.8.2000 

4.8.2000 

 

 

4 

775 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 438, dt. 

4.8.2000: “Për  prokurim të  drejtpërdrejtë për  

konsulencë, për  realizimin e procesit të  

tenderit për  licensimin e operatorit të  dytë të  

lëvizshëm GSM” mendime për  

projektvendimin , relacion dhe procesverbali i 

mbledhjes përkatëse dhe profili i kompanisë 

Ove Arup @ Partners dhe ofertë e saj. 

 

 

 

 

1.8.2000 

8.8.2000 

 

 

 

 

 

58 

776 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 439 datë 

4.8.2000: “Për  hyrjen, qëndrimin dhe trajtimin 

e të  huajve në Republikën e Shqipërisë”, 

relacion dhe procesverbali i mbledhjes 

përkatëse. 

6.7.2000 

11.8.2000 

 

38 

777 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të  

Ministrave, datë 4.8.2000, për  shqyrtimin e 

projektligjit, për një shtesë në ligjin 7748, datë 

29.7.1993: “Për   statusin e ish të  dënuarve dhe 

 

 

 

12.6.2000 
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të  përndjekurve politike nga sistemi 

komunist”, mendime për  projektligjin, relacion 

dërguar Kuvendit për  këtë çështje, dekret dhe 

ligji përkatës. 

29.9.2000 12 

778 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të  

Ministrave datë 4.8.2000, për  shqyrtimin e 

projektaktit normativ, për një ndryshim në 

ligjin nr. 83 dt. 5.8.1998: “Për grumbullimin e 

armëve dhe municioneve luftarake”, akt 

normativ  dhe relacion dërguar Kuvendit, 

dekret dhe ligji përkatës. 

 

3.8.2000 

18.9.2000 

 

 

11 

779 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të  

Ministrave, datë 4.8.2000 për  shqyrtimin e 

projektligjit: “Për regjistrimin e përgjithshëm të  

popullsisë dhe të  banesave”, mendime e 

Vërejtje për  projektligjin, relacion  dërguar 

Kuvendit për  këtë çështje, dekret dhe ligji 

përkatës dërguar Ministrisë së Drejtësisë dhe 

Ministrisë së Pushtetit Lokal. 

 

 

 

 

16.5.2000 

16.11.2000 

 

 

 

 

 

29 

780 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të  

Ministrave datë 4.8.2000, për  shqyrtimin e 

projektligjit, për disa ndryshime në ligjin nr. 

7962 dt. 13.7.1995: “Për energjinë elektrike”, 

mendime e vërejtje për  projektligjin, relacion 

dërguar Kuvendit për  këtë çështje, dekret dhe 

ligji përkatës dërguar Ministrisë së Ekonomisë 

Publike dhe Privatizimit. 

 

 

4.7.2000 

23.11.2000 

 

 

 

16 

    

781 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit e 

Ministrave, datë 4.8.2000, për  shqyrtimin e 

projektligjit: “Për ratifikimin e marrëveshjes së 

Selisë Qendrore ndërmjet Republikës së 

Shqipërisë dhe Komitetit Ndërkombëtar të  

Kryqit të  Kuq”, relacion dërguar Kuvendit për  

këtë çështje, dekret dhe ligji përkatës dërguar 

Ministrisë së Punëve të  Jashtme. 

 

 

 

27.7.2000 

23.11.2000 

 

 

 

 

19 

782 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 440, dt. 

17.8.2000: “Për shtesë fondesh buxhetore, në 

programin e investimeve publike, për  vitin 

2000”, relacion dhe procesverbali i mbledhjes 

përkatëse. 

 

15.8.2000 

18.8.2000 

 

 

9 

783 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 441, dt. 

17.8.2000, për një shtesë në vendimin nr. 118 

dt. 18.3.2000: “Për   miratimin e kontratës për  

dhënien me koncension, të  formës ROO” të  

Uzinës së superfosfatit në Laç, ndërmjet 

Ministrisë së Ekonomisë Publike dhe 

Privatizimit dhe Shoqërisë  “Evertrade Sa”, 

mendime për  projektvendimin dhe relacioni 

përkatës. 

 

 

3.7.2000 

18.8.2000 

 

 

 

6 
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784 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 442 datë 

17.8.2000: “Për lejimin e ekspozimit të  një 

vëllimi origjinal, të  restauruar, të  Codex 

Beratinus Purpureus”, relacion dhe 

procesverbali i mbledhjes përkatëse. 

 

31.7.2000 

18.8.2000 

 

 

6 

785 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 443, dt. 

17.8.2000, për prokurimin e drejtpërdrejtë të  

fondit, për  projektin e objektit 

“Rikonstruksioni i urës Kashtë e Bardhë, 

Lushnjë”, relacion, mendime dhe procesverbali 

i mbledhjes përkatëse. 

 

 

26.7.2000 

18.8.2000 

 

 

 

11 

786 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 444, datë 

17.8.2000: “Për riparimin e autotransformatorit 

nr. 2 me fuqi 60 MVA 230/115/11 kv, në 

nënstationin 220 kv, Burrel” relacion, mendime 

dhe procesverbali i mbledhjes përkatëse. 

 

 

24.7.2000 

18.8.2000 

 

 

 

11 

    

787 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 445, dt. 

17.8.2000, për   disa shtesa dhe ndryshime në 

vendimin nr. 408 dt. 31.8.1999: “Për   

privatizimin me tender, të  ndërmarrjeve 

shtetërore”, relacion, mendime dhe 

procesverbali i mbledhjes përkatëse. 

 

2.8.2000 

18.8.2000 

 

 

11 

788 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 446 dt. 

17.8.2000, për   një ndryshim në vendimin nr. 

335 dt. 2.9.1997: “Për   pajisjen me pasaporta 

diplomatike dhe të  shërbimit”, relacion dhe 

procesverbali i mbledhjes përkatëse. 

 

24.7.2000 

18.8.2000 

 

 

11 

789 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 447 datë 

17.8.2000, për miratimin në parim të  

marrëveshjes së grantit ndërmjet Qeverisë së 

Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së 

Republikës Popullore të  Kinës, për  projektin: 

“Ndihme për  mallra”, relacion, mendime dhe 

procesverbali i mbledhjes përkatëse. 

 

 

2.8.2000 

18.8.2000 

 

 

 

15 

790 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 448 dt. 

17.8.2000, për disa shtesa dhe ndryshime në 

vendimin nr. 393, dt. 3.9.1992: “Për pagat e 

punonjësve të  institucioneve buxhetore”, 

relacion dhe procesverbali i mbledhjes 

përkatëse. 

 

11.8.2000 

18.8.2000 

 

 

10 

791 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 449 dt. 

17.8.2000: “Për procedure e prokurimit 

„Kërkesë për  kuotim” për  rikonstruksionin e 

katit të  dyte të  burgut 302, në Tiranë”, 

relacion, mendime dhe procesverbali i 

mbledhjes përkatëse. 

 

10.8.2000 

18.8.2000 

 

 

8 

792 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 450, dt. 

17.8.2000: “Për   privatizimin e kuotave 

shtetërore, në shoqërinë  Dv-Albturist, Shpk” 

 

19.7.2000 

18.8.2000 

 

 

12 
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relacion, mendime dhe procesverbali i 

mbledhjes përkatëse. 

793 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 451 dt. 

17.8.200:0 “Për financimin e zgjedhjeve për  

pushtetin vendor”, relacion, mendime dhe 

procesverbali i mbledhjes përkatëse. 

 

15.8.2000 

19.8.2000 

 

 

12 

794 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 452, dt. 

17.8.2000: “Për miratimin e disa ndryshimeve 

në programin e ristrukturimit dhe të  përgatitjes 

për  privatizimin e SHA “Instituti i 

Sigurimeve” miratuar me vendimin nr. 61 dt. 

24.2.2000, relacion, mendim dhe procesverbali 

i mbledhjes përkatëse. 

 

15.8.2000 

18.8.2000 

 

 

7 

795 Vendim i Këshillit të  Ministrave Nr,453, dt. 

17.8.2000, për një ndryshim në vendimin nr. 

410 dt. 14.7.2000: “Për financimin e projektit 

restaurues të  ansamblit  të  ministrive”, 

relacion, mendime dhe procesverbali i 

mbledhjes përkatëse. 

 

 

9.8.2000 

18.8.2000 

 

 

 

10 

796 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 454 dt. 

17.8.2000: “Për një shtesë në buxhetin e vitit 

2000, për  Ministrinë e Kulturës Rinise dhe 

Sporteve, në zërin investime”, relacion, 

mendime dhe procesverbali i mbledhjes 

përkatëse. 

 

 

14.7.2000 

19.8.2000 

 

 

 

9 

797 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 455, datë 

17.8.2000, për një shtesë në buxhetin e vitit 

2000, për  Ministrinë e Transportit, “Për  

ndërhyrje në rrjeti rrugor kombëtar”, mendime 

për  projektvendimin, relacion dhe 

procesverbali i mbledhjes përkatëse. 

 

15.8.2000 

18.8.2000 

 

 

19 

798 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 456, dt. 

17.8.2000, për disa shtesa në vendimin nr. 529 

dt. 21.8.1998 “Për   procedurat  tenderimit të  

paketave të  aksioneve të  shoqërive tregtare qe 

zotërohen nga shteti”, ndryshuar me vendimet 

nr. 122 dt. 18.3.2000 dhe nr. 179 dt. 

13.4.2000‟, relacion , mendime dhe 

procesverbali i mbledhjes përkatëse. 

 

 

17.8.2000 

18.8.2000 

 

 

 

11 

799 Vendim i Këshillit të  Ministrave e nr. 457, dt. 

17.8.2000: “Për miratimin e masterplanit dhe 

studimit të  fizibilitetit, për  dhënien me 

koncension të  ndërtimit të  terminalit të  ri të  

pasagjereve, në aeroportin e Rinasit‟, relacion, 

masterplani, mendime dhe procesverbali i 

mbledhjes përkatëse. 

 

 

9.8.2000 

18.8.2000 

 

 

 

17 

800 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 458, dt. 

17.8.2000, për një ndryshim në vendimin nr. 

424, dt. 4.8.2000 “Për pranimet në shkollat e 

larta në vitin akademik 2000-2001 për  sistemin 
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me shkëputje nga puna, si dhe për  tarifën e 

Përgjithshme të  shkollimit për  vitin 2000-

2001”, relacion dhe procesverbali i mbledhjes 

përkatëse. 

17.8.2000 

18.8.2000 

 

6 

801 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 459, dt. 

17.8.2000, për miratimin në parim  të  

marrëveshjes ndërmjet Qeverisë së Republikës 

së Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës 

Federale të  Gjermanisë, për  fondin grant prej 

1 milion DM, për  projektin: “Ngritja e një 

sistemi tregues për  prodhimet bujqësore”, 

relacion dhe procesverbali i mbledhjes 

përkatëse. 

 

 

 

7.4.2000 

18.8.2000 

 

 

 

 

16 

    

802 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 460 dt. 

17.8.2000, për   një ndryshim në vendimin nr. 

339, dt. 5.6.1998, për disa ndryshime në 

vendimin nr. 393 dt. 3.9.1992: “Për pagat e 

punonjësve të  institucioneve buxhetore", ”, 

relacion, mendime dhe procesverbali i 

mbledhjes përkatëse. 

 

 

30.6.2000 

18.8.2000 

 

 

 

12 

803 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 461, dt. 

17.8.2000, për miratimin e amendamentit të  

marrëveshjes së grantit italian, ndërmjet 

Qeverisë së Shqipërisë dhe IDA-s, për  

projektin “Konsulencë për  privatizimin e 

sektorëve strategjike”, mendime, relacion  dhe 

procesverbali i mbledhjes përkatëse. 

 

 

13.7.2000 

18.8.2000 

 

 

 

15 

804 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 462, dt. 

17.8.2000 “Për miratimin në parim  të  

programit të  bashkëpunimit kulturor, shkencor 

dhe teknik, ndërmjet Qeverisë së Republikës së 

Shqipërisë dhe Republikës Arabe të  Egjiptit, 

për  vitet 2000-2002”, relacion, mendime dhe 

procesverbali i mbledhjes përkatëse. 

 

 

2.6.2000 

18.8.2000 

 

 

 

20 

805 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 463 

dt,17.8.2000, për miratimin në parim të  

amendamentit, të  marrëveshjes nr. 3068-

ALB,ndërmjet Shqipërisë dhe Shoqatës 

Ndërkombëtare për  Zhvillim (IDA): “Për  

projektin e portit të  Durrësit”, relacion, 

mendime dhe procesverbali i mbledhjes 

përkatëse. 

 

 

27.7.2000 

18.8.2000 

 

 

 

10 

806 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 464, dt. 

17.8.2000: “Për prokurim të  drejtpërdrejtë të  

objektit “Sistemim-asfaltim, rruga Shkoze”, 

relacion, mendim dhe procesverbali i 

mbledhjes përkatëse. 

 

16.8.2000 

18.8.2000 

 

 

12 

807 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 465, dt. 

17.8.2000, për prokurimin e drejtpërdrejtë të  
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fondeve, për  studimin dhe prokurimin e 

drejtpërdrejtë të  fondeve: “Për  studimin dhe  

projektimin e objekteve Ura e Mulletit në aksin 

rrugor Tiranë-Elbasan dhe riazhurnimin e 

projektit të  Urës së Matit”, relacion, mendime 

dhe procesverbali i mbledhjes përkatëse. 

24.7.2000 

18.8.2000 

 

13 

808 Vendim i  Këshillit të  Ministrave nr. 473, datë 

31.8.2000: “Për shpronësimin për  interes 

publik, të  pasurive të  paluajtshme qe preken 

nga ndërtimi i ujësjellësit dhe të  kanalizimeve 

të  qytetit të  Korçës”, mendim për  

projektvendimin dhe relacioni përkatës. 

 

 

30.8.2000 

4.9.2000 

 

 

 

7 

809 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të  

Ministrave për  projektvendimin, për disa 

shtesa në vendimin nr. 393 dt. 3.9.1992 “Për 

pagat e punonjësve të  institucioneve buxhetore 

dhe për  rritjen e numrit të  punonjëse”, 

projektvendimin, mendime e vërejtje rreth tij 

dhe relacioni  përkatës. 

 

 

31.5.2000 

17.8.2000 

 

 

 

12 

810 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të  

Ministrave, datë 17.8.2000, për  shqyrtimin e 

projektvendimit: “Për sigurimin e mjediseve të  

zyrave të  regjistrimit të  pasurive të  

paluajtshme” dhe për  një shtesë në vendimin 

nr .651 dt. 18.10.1998: “Për ruajtjen dhe 

sigurimin e objekteve shtetërore”, mendime e 

vërejtje për  projektvendimin dhe relacioni 

përkatës. 

 

 

 

15.6.2000 

17.8.2000 

 

 

 

 

13 

811 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të  

Ministrave datë 17.8.2000 për  shqyrtimin e 

projektvendimit, për një ndryshim dhe shtesë 

në vendimi nr. 505 dt. 26.10.1993: “Për 

miratimin e planit të  veprimeve të  sistemit të  

regjistrimit të  pasurive të  paluajtshme 

(PVSRPP) dhe të  programeve që lidhen me 

tregun e ardhshëm të  pasurive  të  

paluajtshme”, mendime e vërejtje për  

projektvendimin dhe relacioni përkatës. 

 

 

 

 

15.6.2000 

17.8.2000 

 

 

 

 

 

12 

812 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të  

Ministrave datë 17.8.2000, për  shqyrtimin e 

projektligjit: “Për materialin mbjellës bimor”, 

mendime e vërejtje për  projektligjin, relacion 

dërguar Kuvendit për  këtë çështje, dekret dhe 

ligji përkatës dërguar Ministrisë së Bujqësisë 

dhe Ushqimit. 

 

 

 

21.6.2000 

17.8.2000 

 

 

 

 

26 

    

813 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit  të  

Ministrave dt. 17.8.2000, për  shqyrtimin e 

projektvendimit: “Për një shtesë në buxhetin e 

vitit 2000, për  Drejtorinë e Përgjithshme të  

 

21.7.2000 

17.8.2000 

 

 

5 
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Tatimeve”, mendime për  projektvendimin dhe 

relacioni përkatës. 

814 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të  

Ministrave datë 17.8.2000, për  shqyrtimin e 

projektvendimit: “Për një shtesë në buxhetin e 

vitit 2000, për  Institutin e Integrimit të të 

Përndjekurve Politike”, mendim për  

projektvendimin dhe relacioni përkatës. 

 

 

21.7.2000 

17.8.2000 

 

 

 

6 

815 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të  

Ministrave, datë 17.8.2000, për  shqyrtimin e 

projektvendimit: “Për shpërblimin e anëtareve 

të  grupit negociator, për  anëtarësimin e 

Republikës së Shqipërisë në Organizatën 

Botërore të  Tregtisë”, liste e anëtareve, 

projektvendimi dhe relacioni përkatës. 

 

 

 

4.8.2000 

17.8.2000 

 

 

 

 

13 

816 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të  

Ministrave dt. 17.8.2000, për  shqyrtimin e 

projektvendimit: “Për shtesë fondesh në 

buxhetin e vitit 2000, miratuar për  Ministrinë e 

Bujqësisë dhe Ushqimit‟, relacion, mendime 

dhe projektligji përkatës, i pamiratuar. 

 

 

 

7.8.2000 

17.8.2000 

 

 

 

 

6 

817 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të  

Ministrave datë 17.8.2000, për  shqyrtimin e 

projektvendimit: “Për përgatitjen dhe 

realizimin e kontratës së koncensionit që do të  

përdoret për  ndërtimin e terminalit të  ri të  

pasagjereve në aeroportin  e Rinasit, me 

konsulencë ndërkombëtare”, mendime e 

vërejtje për  projektvendimin dhe relacioni 

përkatës. 

 

 

 

 

9.8.2000 

17.8.2000 

 

 

 

 

 

13 

818 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të  

Ministrave datë 17.8.2000, për  shqyrtimin e 

projektvendimit: “Për trajtimin me pagës e 

minimale të  punonjësve të  Fabrikës së 

Çimentos, Vlorë” 

 

 

17.8.2000 

17.8.2000 

 

 

 

3 

819 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të  

Ministrave, datë 17.8.2000, për  shqyrtimin e 

projektligjit :“Për ratifikimin e kontratës për  

blerjen e aksioneve të  shoqërisë anonime 

AMC”, mendime e vërejtje për  projektligjin, 

relacion dërguar Kuvendit për  këtë çështje, 

dekret dhe ligji përkatës dërguar Ministrisë së 

Ekonomisë Publike dhe Privatizimit. 

 

 

 

3.8.2000 

29.9.2000 

 

 

 

 

42 

820 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 467 datë 

31.8.2000: “Për miratimin në parim të  

anëtarësimit të  Republikës së Shqipërisë, në 

Shoqatën Botërore të  Zyrave të  Menaxhimit të  

Borxhit”, mendime e vërejtje për  projektligjin, 

relacion dhe procesverbali i mbledhjes 

përkatëse. 

 

 

14.8.2000 

31.8.2000 

 

 

 

14 
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821 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 468 datë 

31.8.2000: “Për miratimin e protokollit të  

bisedimeve për  bashkëpunimin financiar dhe 

teknik, ndërmjet Qeverisë së Shqipërisë dhe 

Qeverisë së Republikës Federale të  

Gjermanisë, për  vitin 2000”, relacion dhe 

procesverbali i mbledhjes përkatëse. 

 

 

11.7.2000 

4.9.2000 

 

 

 

20 

822 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 469, datë 

31.8.2000, për   një ndryshim në vendimin nr. 

473, datë 29.9.1993 “Për të  drejtat e 

punonjësve të  përfaqësive të  Republikës së 

Shqipërisë në shtetet e huaja dhe shpenzimet e 

udhëtimit dhe dietat për  personat qe dalin 

jashtë shtetit”, mendime për  projektvendimin, 

relacion dhe procesverbali i mbledhjes 

përkatëse. 

 

 

1.7.2000 

4.9.2000 

 

 

 

11 

823 Vendim I Këshillit të  Ministrave nr. 470 datë 

31.8.2000: “Për kalimin Entit Kombëtar të   

Banesave dhe të  objekteve të  kthyera në 

banesa të  ndërtuara dhe të  blera me fondet e 

ish-shoqërisë “Albpetrol Sha” mendime për  

projektvendimin, relacion dhe procesverbali i 

mbledhjes përkatëse. 

 

 

 

14.6.2000 

4.9.2000 
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824 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 472, datë 

31.8.2000, për një ndryshim në vendimin nr. 

177, dt. 13.4.2000, për shtesë fondi në buxhetin 

e vitit 2000, të  bashkisë së Tiranës: “Për  

sistemimin dhe rregullimin e disa rrugëve të  

kryeqytetit dhe për  përdorimin e këtij fondi, 

me procedure e prokurimit të  drejtpërdrejtë”, 

relacion dhe procesverbali i mbledhjes 

përkatëse. 

 

 

 

30.8.2000 

4.9.2000 

 

 

 

 

8 

825 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 474 datë 

31.8.2000: “Për miratimin e kritereve të  

kushteve dhe të  procedurave për  dhënien e 

licencës së dytë, për  të  ndërtuar rrjet publik 

telekomuinikacionesh dhe për  të  ofruar 

shërbime publike telefonike, të  lëvizshme, 

tokësore, sipas standardit GSM”, mendime për  

projektvendimin, relacion dhe procesverbali i 

mbledhjes përkatëse. 

 

 

 

 

28.8.2000 

4.9.2000 

 

 

 

 

 

29 

826 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 475, datë 

31.8.2000: “Për shpronësimin për  interes 

publik të  pasurive të  paluajtshme, qe preken 

nga ndërtimi i kryqëzimit në zonën e plepave, 

Durrës, të  segmentit rrugor Durrës-

Rrogozhine”, mendime për  projektvendimin, 

relacion dhe procesverbali i mbledhjes 

përkatëse. 

 

 

25.8.2000 

4.9.2000 

 

 

 

13 
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827 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 476 dt. 

31.8.2000: “Për prokurimin e drejtpërdrejtë të  

fondeve për  financimin e zgjedhje për  

pushtetin vendor”, mendime për  

projektvendimin, relacion dhe procesverbali i 

mbledhjes përkatëse. 

 

30.8.2000 

4.9.2000 

 

 

10 

828 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 477, dt. 

31.8.2000, për një ndryshim në vendimin nr. 

51, dt. 17.2.2000, për një shtesë në vendimin 

nr. 248 dt. 25.3.1996: “Për përcaktimin e 

numrit dhe kategorisë së telefonave celulare në 

përdorim të  institucioneve buxhetore”, relacion 

dhe procesverbali i mbledhjes përkatëse. 

 

 

4.8.2000 

4.9.2000 

 

 

 

6 

829 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 478, dt. 

31.8.2000: “Për   shpërblimin e anëtareve të  

grupit negociator, për  anëtarësimin e 

Republikës së Shqipërisë në Organizatën 

Botërore të  Tregtisë”, relacion, mendim dhe 

procesverbali i mbledhjes përkatëse.  

21.8.2000 

4.9.2000 

 

12 

830 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 479, dt. 

31.8.2000: “Për përgatitjen dhe realizimin e 

kontratës së koncensionit, për  ndërtimin e 

terminalit të  ri të  pasagjereve, në aeroportin e 

Rinasit”, mendim për  projektvendimin, 

relacion dhe procesverbali i mbledhjes 

përkatëse. 

 

 

9.8.2000 

4.9.2000 

 

 

 

17 

831 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të  

Ministrave, datë 31.8.2000, për  shqyrtimin e 

projektvendimit: “Për shpronësimin për  interes 

publik të  pasurive të  paluajtshme që preken 

nga ndërtimi i ujësjellësit dhe kanalizimeve të  

qytetit të  Korçës”. 

 

 

31.8.2000 

31.8.2000 

 

 

 

2 

832 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të  

Ministrave, datë 31.8.2000, për  shqyrtimin e 

projetvendimit: “Për procedurat e kërkimit të  

shqyrtimit dhe të  dhënies së lejeve të  

autorizimeve dhe të  koncensioneve për  

përdorimin e rezervave ujore, për  ujë të  

pijshëm dhe të  ambalazhuar”, projektvendimi, 

mendime rreth tij dhe relacioni përkatës. 

 

 

9.5.2000 

31.8.2000 

 

 

 

26 

833 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të  

Ministrave, datë 31.8.2000, për  shqyrtimin e 

projektvendimit: “Për miratimin në parim të  

marrëveshjes së huas, ndërmjet Republikës së 

Shqipërisë dhe Bankës Islamike të  Zhvillimit 

(IDB) për  projektin e infrastrukturës rurale:. 

 

 

 

31.8.2000 

31.8.2000 

 

 

 

 

4 

834 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të  

Ministrave, datë 31.8.2000, për  shqyrtimin e 

projektligjit: “Për aderimin e Republikës së 

Shqipërisë në Konventën Europiane të  

 

 

28.3.2000 

30.11.2000 

 

 

 

23 



103 
 

Arbitrazhit”, mendime e vërejtje për  

projektligjin, relacion dërguar Kuvendit për  

këtë çështje, dekret dhe ligji përkatës dërguar 

Ministrisë së Punëve të  Jashtme. 

835 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të  

Ministrave, datë 31.8.2000, për  shqyrtimin e 

projektligjit: “Për aderimin e Republikës së 

Shqipërisë në Konventën për  njohjen dhe 

ekzekutimin e vendimeve të  huaja të  

arbitrazhit”, mendime rreth projektligjit, 

relacion dërguar Kuvendit për  këtë çështje, 

dekret dhe ligji përkatës dërguar Ministrisë së 

Punëve të  Jashtme.  

 

 

 

28.3.2000 

30.11.2000 

 

 

 

 

20 

836 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të  

Ministrave, datë 31.8.2000 për  shqyrtimin e 

projektligjit: “Për anëtarësimin e laboratorit 

kombëtar të  testimit të  farave dhe fidanëve në 

Shoqatën Ndërkombëtare të  Testimit të  

Farave (ISTA)”, mendime rreth projektligjit, 

relacion dërguar Kuvendit për  këtë çështje, 

dekret dhe ligji përkatës dërguar Ministrisë së 

Punëve të  Jashtme dhe Ministrisë së Bujqësisë 

dhe Ushqimit. 

 

 

 

11.5.2000 

12.12.2000 

 

 

 

 

12 

837 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të 

Ministrave, datë 31,8.2000, për  shqyrtimin  e 

projektligjit, për një shtesë në ligjin nr. 8455, 

dt. 4.2.1999: “Për një trajtim të  veçantë të  

familjeve të  piloteve qe humbasin jetën në 

përmbushje të  detyrës jashtë fluturimit”, 

mendime për  projektvendimin, relacion 

dërguar Kuvendit për  këtë problem, dekreti 

dhe ligji përkatës dërguar Ministrisë së 

Shëndetësisë.” 

 

 

 

 

2.6.2000 

30.11.2000 

 

 

 

 

 

20 

838 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 480, dt. 

7.9.2000, për   miratimin në pari  të  

marrëveshjes: “Për   nxitjen dhe mbrojtjen e 

investimeve” ndërmjet Republikës së 

Shqipërisë dhe Fondit për  Zhvillim 

Ndërkombëtar të  OPEC-ut, relacion, mendime 

dhe procesverbali i mbledhjes përkatëse. 

 

 

 

17.2.2000 

8.9.2000 

 

 

 

 

15 

839 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 481, dt. 

7.9.2000: “Për zgjatjen e veprimtarisë së 

fondacionit “Qendra për  eficencën e energjisë, 

Shqipëri-Bashkimi Europian”, relacion, 

mendime dhe procesverbali i mbledhjes 

përkatëse. 

 

4.7.2000 

8.9.2000 

 

 

13 

840 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 482, dt. 

6.9.2000, për miratimin në parim të  projektit: 

“Për  vazhdimin e ndërtimit të  naftësjellësit 

Burgas-Vlorë”, relacion, mendime dhe 

 

 

31.8.21000 

8.9.2000 

 

 

 

13 
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procesverbali i mbledhjes përkatëse. 

841 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 483, dt. 

7.9.2000: “Për transferimin e aksioneve të  

Bankës Kombëtare Tregtare, në Bankën Italo-

Shqiptare, tek Ministria e Financave”, relacion, 

mendime dhe procesverbali i mbledhjes 

përkatëse. 

 

 

22.8.2000 

8.9.2000 

 

 

 

18 

842 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të  

Ministrave, për  shqyrtimin e projektaktit 

normative, për   disa ndryshime në ligjin nr. 

8554, datë 10.12.1999: “Për   buxhetin e shtetit 

për  vitin 2000”, akt normative dhe relacion 

dërguar Kuvendit, dekret dhe ligji përkatës 

dërguar Ministrisë së Financave. 

 

 

7.9.2000 

29.9.2000 

 

 

 

51 

843 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të  

Ministrave, datë 7.9.2000, për  shqyrtimin e 

projektligjit: “Për   përcaktimin e formës dhe 

strukturës së formulës së privatizimit të  

shoqërisë anonime  Servcom”, mendime e 

vërejtje për  projektligjin, relacion dërguar 

Kuvendit për  këtë çështje, dekret dhe ligji 

përkatës dërguar Ministrisë së Ekonomisë 

Publike dhe Privatizimit. 

 

 

 

 

31.7.2000 

7.9.2000 

 

 

 

 

 

20 

844 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të  

Ministrave, datë 7.9.2000, për  shqyrtimin e 

projektligjit: “Për ratifikimin e amendamentit të  

Marrëveshjes së Kredisë‟, nënshkruar me 7 

mars 1994, ndërmjet Republikës së Shqipërisë, 

përfaqësuar nga Komiteti Qeveritar për  

Borxhin e Jashtëm dhe Erstebank Der 

Oesterreichischen Sparkassen Ag (Ish 

Girocredit)”, relacion dërguar Kuvendit për  

këtë çështje, dekret dhe ligji përkatës. 

 

 

 

 

28.8.2000 

13.11.2000 

 

 

 

 

 

14 

845 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të  

Ministrave, datë 7.9.2000, për  shqyrtimin e 

projektligjit: “Për ratifikimin  e amendamentit 

të  termave të  përgjithshme të  7 marsit 1994”, 

nënshkruar ndërmjet Komitetit Qeveritar për  

Borxhin e Jashtëm dhe  Osterreichische 

Kontrollbank, Ag, relacion dërguar Kuvendit 

për  këtë çështje dekret dhe ligji përkatës. 

 

 

 

28.2.2000 

13.11.2000 

 

 

 

 

12 

846 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 484 datë 

11.9.2000: “Për përballimin e gjendjes 

emergjente hidroenergjetike”, mendime e 

vërejtje për  projektvendimin dhe relacioni 

përkatës. 

8.9.2000 

12.9.2000 

 

10 

847 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 485, dt. 

11.9.2000, për miratimin në parim të  

marrëveshjes ndërmjet Qeverisë së Republikës 

së Shqipërisë dhe Qeverisë së Shteteve të  
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Bashkuara të  Amerikës për  projektin: 

“Studimi i fizibilitetit në sistemin 

elektroenergjetik, për  linjat e transmetimit dhe 

interkonjeksionit me një fond grant prej 

400.000 USD”, relacion, mendime dhe 

marrëveshja përkatëse. 

1.9.2000 

12.9.2000 

 

44 

848 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 486 dt. 

14.9.2000, për miratimi  në parim të  

amendamentit të  Konventës financiare, 

ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe 

Mediocredito Centrale, Itali: “Për  financimin e 

përbërësve të  asistencës teknike, për  

ndërmarrjen e ujërave dhe ndërhyrjeve 

infrastrukturore, në rrjetin hidrik, në kuadër të  

projektit të  rehabilitimit të  rrjetit hidrik të  

Tiranës”, relacion dhe mendimet për  

projektvendimin. 

 

 

 

 

21.8.2000 

14.9.2000 

 

 

 

 

 

10 

849 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 487, dt. 

14.9.2000 “Për miratimin në parim  të  

marrëveshjes, ndërmjet Qeverisë së Republikës 

së Shqipërisë dhe komisionit Europian, për  

programet e ndihmës humanitare”, relacion dhe 

marrëveshja përkatëse. 

 

 

13.9.2000 

14.9.2000 

 

 

 

9 

850 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 488, datë 

19.9.2000, për miratimin në parim, të  

marrëveshjes europiane: “Për personat 

pjesëmarrës në procedurat para Gjykatës 

Europiane për  të  Drejtat e Njeriut”, mendime 

e vërejtje për  projektvendimin dhe relacioni 

përkatës.  

 

 

 

11.9.2000 

19.9.2000 

 

 

 

 

13 

851 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 489 datë 

19.9.2000: “Për miratimin e procedurës së 

tenderimit për  shitjen e paketës së aksioneve 

prej 88 për  qind, të  zotëruara nga shteti në 

“prodhime farmaceutike” sha Tiranë dhe 

shpalljen fitues të  tenderit të  “ALDOSCH” 

shpk”, relacion dhe procesverbali përkatës. 

 

 

 

6.9.2000 

19.9.2000 

 

 

 

 

11 

852 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 490, dt. 

19.9.2000: “Për miratimin e procedurës së 

tenderimit, për  shitjen e paketës së aksioneve, 

gjithsej 76 për qind, të  zotëruara nga shteti, në 

kantina e pijeve “Gjergj Kastrioti Skënderbeu” 

sha Durrës dhe shpalljen fitues të  tenderit 

Rilindja shpk”, relacion dhe  procesverbali i 

mbledhjes përkatëse. 

 

 

 

11.9.2000 

20.9.2000 

 

 

 

 

12 

853 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 491 dt. 

19.9.2000: “Për miratimin e procedurës së 

tenderimit, për  shitjen e paketës së aksioneve, 

gjithsej 94 për  qind, të  zotëruara nga shteti, në 

“Birra Malto” sha, Tiranë dhe shpalljen fitues 

 

 

 

19.9.2000 

20.9.2000 

 

 

 

 

10 
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të  tenderit të  “Birra Peroni Industriale,  SPA”, 

relacion dhe procesverbali i mbledhjes 

përkatëse. 

854 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 492 dt. 

19.9.2000: “Për miratimin e procedurës së 

tenderimit, për  shitjen e paketës së aksioneve 

(90 për qind), të  zotëruara nga shteti në 

“Qumësht ajka” sha, Tiranë dhe shpalljen fitues 

të  tenderit të  “ALDOSCH” shpk”, relacion 

dhe procesverbali i mbledhjes përkatëses. 

 

 

25.8.2000 

20.9.2000 

 

 

 

10 

855 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 493 dt. 

19.9.2000: “Për mënyrën e shpërndarjes dhe të  

përdorimit të  te ardhurave nga privatizimi i 

Ndërmarrjes së Prodhimit të  Çimentos Fushë-

Krujë”, relacion, mendime dhe procesverbali i 

mbledhjes përkatëse. 

 

 

30.8.2000 

20.9.2000 

 

 

 

11 

856 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 494, dt. 

19.9.,2000, për një shtesë në vendimin nr. 400, 

dt. 27.7.2000: “Për miratimin e privatizimit të  

Ndërmarrjes së Prodhimit të  Çimentos Fushë-

Krujës”, relacion, mendime dhe procesverbali i 

mbledhjes përkatëse. 

 

 

19.9.2000 

20.9.2000 

 

 

 

9 

857 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 495, dt. 

19.9.21000: “Për përballimin e situatës 

emergjente hidroenergjetike”, relacion, 

mendime dhe procesverbali i mbledhjes 

përkatëse. 

 

14.8.2000 

21.9.2000 

 

 

12 

858 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 496 dt. 

21.9.2000: “Për trajtimin me pagës e  minimale 

të  punonjësve të  Fabrikës së Çimentos Vlorë”, 

relacion, mendime dhe procesverbali i 

mbledhjes përkatëse. 

 

2.8.2000 

29.9.2000 

 

 

12 

859 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 497, dt. 

21.9.2000: “Për blerjen nga KESH Sha, të  

pajisje e elektrike, me procedurën e prokurimit 

të  drejtpërdrejtë me kompaninë  italiane 

ENEL”, relacion, mendime dhe procesverbal i 

mbledhjes përkatëse. 

 

 

29.8.2000 

26.9.2000 

 

 

 

9 

860 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 498, dt. 

l21. 9.2000, për një shtesë në vendimin nr. 56 

dt. 27.2.1992: “Për   trajtimin me page dhe 

shtesat mbi page të  ushtarakeve në Shërbimin 

Informativ Shtetëror”, relacion dhe 

procesverbali i mbledhjes përkatëse. 

 

 

7.9.2000 

26.9.2000 

 

 

 

5 

862 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 4999 dt. 

21.9.2000, për disa ndryshime në vendimin nr. 

382 dt. 20.5.1996, për zbatimin e ligjit nr. 8097 

dt. 21.3.1996: “Për pensionet shtetërore 

suplementare të  personave që kryejnë 

funksione kushtetuese dhe të   punonjësve të  

 

 

 

18.4.2000 

26.9.2000 

 

 

 

 

18 
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shtetit”, relacion mendime dhe procesverbali i 

mbledhjes përkatëse. 

862 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 500, dt. 

21.9.2000: “Për njësitë e shoqërisë “ARMO” 

sha qe nuk do të  vlerësohen si pjese të  

sektorëve me rëndësi  të  veçantë‟, relacion, 

mendime dhe procesverbali i mbledhjes 

përkatëse. 

 

 

1.9.2000 

26.9.2000 

 

 

 

12 

863 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 501, dt. 

21.9.2000: “Për   një shtesë në buxhetin e 

Ministrisë së Rendit Publik për  riparimin e 

helikopterit tip “Mi-8”, relacion dhe 

procesverbali i mbledhjes përkatëse. 

 

4.9.2000 

26.9.2000 

 

 

7 

864 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 502 datë 

21.9.2000: “Për   prokurim të  drejtpërdrejtë 

nga Ministria e Rendit Publik për  dy 

automjete”, mendime për  projektvendimin, 

relacion dhe procesverbali i mbledhjes pëkatse. 

 

 

6.9.2000 

26.9.2000 

 

 

 

9 

865 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 503 dt. 

21.9.2000: “Për një shtesë fondi në buxhetin e 

miratuar për  vitin 2000, për  Ministrinë e 

Bujqësisë dhe Ushqimit, për  luftimin e 

sëmundjeve të  kafshëve, në rrethin e Korçës”, 

relacion, mendime dhe procesverbali i 

mbledhjes përkatëse. 

 

 

 

11.5.2000 

26.9.2000 

 

 

 

 

10 

866 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 504, dt. 

21.9.2000: “Për   prokurim  me procedure 

“Kërkesë për  kuotim” për  blerjen  e pajisjeve 

shkollore‟, relacion, mendime dhe 

procesverbali i mbledhjes përkatëse. 

 

13.9.2000 

26.9.2000 

 

 

13 

867 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 505 dt. 

21.9.2000 “Për miratimin e rregullores për  

vreshtarinë, verën dhe produktet e tjera qe 

rrjedhin nga rrushi‟, mendime dhe vërejtje për  

projektvendimin, rregullore, relacion dhe 

procesverbali i mbledhjes përkatëse. 

 

 

30.6.2000 

26.9.2000 

 

 

 

49 

868 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 506, datë 

21.9.2000: “ Për  shpronësimin për  interes 

publik të  pasurive të  paluajtshme, të  cilat 

preken nga ndërtimi i kryqëzimit në zonën e 

Plepave Durrës, pjese e segmentit rrugor 

Durrës-Rrogozhine”. mendime e vërejtje për  

projektvendimin, relacion dhe procesverbal i 

mbledhjes përkatëse. 

 

 

22.8.2000 

26.9.2000 

 

 

 

12 

869 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 507, dt. 

21.9.2000, për një ndryshim në vendimin nr. 

241 dt. 22.5.1999: “Për prokurimin e 

drejtpërdrejtë dhe lidhjen e kontratës me 

shoqërinë “FALCIONE”, për  realizimin e 

fazës së parë të  kredisë italiane, prej 6.8. 

 

 

 

 

15.9.2000 

26.9.2000 

 

 

 

 

 

11 
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miliardë lirash italiane, për  rrjetin hidrik  të  

qytetit të  Tiranës”, relacion, mendime dhe 

procesverbali i mbledhjes përkatëse. 

870 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 508 dt. 

21.9.2000: “Për   punimet emergjente, qe do të  

kryhen për  mbrojtjen nga rrëshqitjet e përroit 

të  Zaranikës, në qytetin e Elbasanit”, relacion, 

mendime dhe procesverbali i mbledhjes 

përkatëse. 

 

 

12.9.2000 

26.9.2000 

 

 

 

10 

871 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 509, dt. 

21.9.2000, për disa shtesa dhe ndryshime në 

vendimin nr. 439 dt. 9.9.1999: “Për   kuotat 

financiare të  ushqimit në mensat e konvikteve, 

për  bursat e shtetit dhe për  pagësat e 

familjeve, për  nxënësit dhe studentet dhe për  

fëmijët që pranohen në Shtëpitë e Fëmijës, në 

Institutin e Fëmijëve që nuk Dëgjojnë e nuk 

Shikojnë dhe në Institutin me Prapambetje të  

Lehte Mendore”, relacion, mendime dhe 

procesverbali i mbledhjes përkatëse. 

 

 

 

 

4.9.2000 

26.9.2000 

 

 

 

 

 

12 

872 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 510 datë 

21.9.2000, për miratimin në parim të  

marrëveshjes: “Për bashkëpunimin teknik, 

financiar dhe asistencën humanitare, ndërmjet 

Qeverisë së Republikës së Shqipërisë”, 

mendime për  projektvendimin, relacion dhe 

procesverbali i mbledhjes përkatëse. 

 

 

 

15.8.2000 

26.9.2000 

 

 

 

 

14 

873 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 511, dt. 

21.9.2000 “Për një shtesë në buxhetin e vitit 

2000, për  Ministrinë e Transportit, relacion, 

mendime dhe procesverbali i mbledhjes 

përkatëse. 

 

6.9.2000 

26.9.2000 

 

 

13 

874 Vendim i Këshillit të  Ministra ve nr. 512, datë 

21.9.2000: “Për një shtesë fondi në buxhetin e 

Ministrisë së Pushtetit Lokal, për  mbulimin e 

kostos vendore”, mendime e vërejtje për  

projektvendimin, relacion dhe procesverbali i 

mbledhjes përkatëse. 

 

 

1.8.2000 

26.9.2000 

 

 

 

13 

875 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 513 dt. 

21.9.2000: “Për detyrimin e mjekeve që duan të  

specializohen”, relacion dhe procesverbali i 

mbledhjes përkatëse. 

 

21.9.2000 

28.9.2000 

 

 

7 

876 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 514, dt. 

29.9.2000: “Për marrjen në ruajtje të  disa 

objekteve me rëndësi  publike”. 

26.9.2000 

29.9.2000 

 

5 

877 Vendimi i Këshillit të  Ministrave nr. 515, dt. 

21.9.2000: “Për miratimin e marrëveshjes për  

bashkëpunim kulturor dhe arsimor, ndërmjet 

Republikës së Shqipërisë dhe Mbretërisë së 

Spanjës”, relacion, marrëveshja dhe 

 

 

4.9.2000 

29.9.2000 

 

 

 

14 
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procesverbali i mbledhjes përkatëse. 

878 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 516 dt. 

21.9.2000: “Për  hapjen e zyrës së ndërlidhjes 

së Republikës së Shqipërisë në Kosovë”, 

relacion, mendim dhe procesverbali i 

mbledhjes përkatëse. 

 

6.9.2000 

29.9.2000 

 

 

6 

879 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 517 datë 

29.9.2000: “Për ruajtjen dhe sigurimin e 

godinës së Komisionit Qendror të  Zgjedhjeve” 

dhe relacioni përkatës.  

 

28.9.2000 

29.9.2000 

 

 

5 

880 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 519 dt. 

21.9.2000: “Për shtesë fondi në buxhetin e vitit 

2000, të  Ministrisë së Rendit Publik, për  

mbulimin e shpenzimeve për  prodhimin e 

vulave të  zgjedhjeve”, relacion dhe 

procesverbali i mbledhjes përkatëse. 

 

 

8.9.2000 

30.9.2000 

 

 

 

5 

881 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 520 dt. 

21.9.2000: “Për   dhënie fondi për  parti të  reja 

politike”, relacion, mendime dhe procesverbali 

i mbledhjes përkatëse. 

 

6.9.2000 

30.9.2000 

 

 

6 

882 Vendim i Këshillit  të  Ministrave nr. 521 dt. 

21.9.2000: “Për mënyrën e trajtimit me strehim 

të  disa familjeve, të  vendosura në mjediset e 

degës së Bankës Kombëtare Tregtare sha 

Durrës”, relacion dhe procesverbali i mbledhjes 

përkatëse. 

 

 

13.9.2000 

30.9.2000 

 

 

 

7 

    

883 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 522, dt 

.21.9.2000: “Për një shtesë fondi në buxhetin e 

vitit 2000, për  pushtetin gjyqësor”, relacion, 

mendime dhe procesverbali i mbledhjes 

përkatëse. 

 

14.7.2000 

30.9.2000 

 

 

7 

884 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 523 dt. 

21.9.2000, për miratimin në parim, të  

marrëveshjes së huas ndërmjet Republikës së 

Shqipërisë dhe Fondit Kuvajtian: “Për 

zhvillimin ekonomik arab, për  projektin e dytë 

të  rehabilitimit të  ujitjes”, relacion, mendime, 

marrëveshje dhe procesverbali i mbledhjes 

përkatëse. 

 

 

 

8.9.2000 

30.9.2000 

 

 

 

 

37 

885 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 524 dt. 

21.9.2000: “Për përcaktimin e termave dhe 

kushteve të  bonove të  Thesarit për  detyrimet 

e shtetit ndaj Bankës Kombëtare Tregtare” sha, 

relacion dhe procesverbali i mbledhjes 

përkatëse. 

 

15.9.2000 

30.9.2000 

 

 

8 

886 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 525,dt. 

21.9.2000, pa miratimin në parim të  

marrëveshjes ndërmjet Republikës së 

Shqipërisë dhe Shoqatës Ndërkombëtare: “Për 
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Zhvillim (IDA), si administratore e fondeve të  

grantit japonez, dhënë  për  përgatitjen e 

projektit të  zhvillimit të  peshkimit”, relacion, 

marrëveshje, mendime dhe procesverbali i 

mbledhjes përkatëse. 

5.9.2000 

30.9.2000 

 

26 

887 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 526 dt. 

21.9.2000: “Për shtesë fondi për  Komisionin 

Qendror të  Zgjedhjeve dhe për  përdorimin e 

procedurës së prokurimit të  drejtpërdrejtë për  

shpenzimin e tij”, relacion, mendim dhe 

procesverbali i mbledhjes përkatëse.  

 

 

21.9.2000 

30.9.2000 

 

 

 

6 

888 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 527 dt. 

21.9.2000: “Për miratimin në parim të  

marrëveshjes për  riskedulimin e borxhit, 

ndërmjet Export Credit Bank, të  Turqisë dhe 

Qeverisë së Republikës së Shqipërisë”, 

relacion, marrëveshje dhe procesverbali i 

mbledhjes përkatëse.  

 

 

20.9.2000 

30.9.2000 

 

 

 

10 

889 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 618 dt. 

21.9.2000: “Për ngushtimin e diferencës të  

masës së pensioneve të  parakohshme”, 

relacion, mendim dhe procesverbali i 

mbledhjes përkatëse. 

7.9.2000 

30.9.2000 

 

12 

890 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të  

Ministrave, datë 21.9.2000, për  shqyrtimin e 

projektvendimit: “Për çeljen nga buxheti i 

shtetit e fondeve për  llogari të  Drejtorisë së 

Përgjithshme të  Tatimeve”, mendime për  

projektvendimin dhe relacioni përkatës. 

 

 

25.8.2000 

21.9.2000 

 

 

 

9 

891 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të  

Ministrave, datë 21.9.2000, për  shqyrtimin e 

projektvendimit: “Për ruajtjen dhe sigurimin e 

objekteve shtetërore”. 

 

21.9.2000 

21.9.2000 

 

 

2 

893 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të  

Ministrave, datë 21.9.2000, për  shqyrtimin e 

projektligjit: “Për kalimin në varësi të  

Ministrisë së Kulturës, Rinise dhe Sporteve, të  

objekteve “Monument Kulture”, në përdorim të  

Ministrisë së Mbrojtjes”.  

 

21.9.2000 

21.9.2000 

 

 

3 

893 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të  

Ministrave, datë 21.9.2000, për  shqyrtimin e 

projektvendimit: “Për mënyrën e funksionimit 

të  Entit Kombëtar të  Banesave” 

projektvendimi, mendime e vërejtje rreth tij 

dhe relacioni përkatës. 

 

 

28.6.2000 

21.9.2000 

 

 

 

14 

894 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të  

Ministrave, datë 21.9.2000, për  shqyrtimin 

e projektvendimit: “Për një shtesë fondi në 

buxhetin e vitit 2000, të  Ministrisë së 

Bujqësisë dhe Ushqimit, për  përmirësimin  e 

 

 

 

 

5.9.2000 
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sistemit kullosor dhe për  mbrojtjen nga 

përmbytja e zonave të  banuara në Shkozet dhe 

plazh, Durrës”, projektvendimi , mendime rreth 

tij dhe relacioni përkatës. 

21.9.2000 13 

895 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të  

Ministrave, datë 21.9.2000, për  shqyrtimin e 

projektvendimit:“Për disa shtesa fondesh në 

buxhetin e vitit 2000, të  Ministrisë së Kulturës 

Rinise dhe Sporteve, bashkisë së Tiranës dhe 

Akademisë së Shkencave”, projektvendimi, 

mendime rreth tij dhe relacioni përkatës. 

 

 

 

6.9.2000 

21.9.2000 

 

 

 

 

17 

896 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të  

Ministrave, datë 21.9.2000, për  shqyrtimin e 

projektligjit: “Për një trajtim të  veçantë të  

punonjësve qe kanë punuar në miniera në 

nëntokë”, mendime për  projektligjin, relacion 

dërguar Kuvendit për  këtë çështje, dekret dhe 

ligji përkatës. 

 

 

15.5.2000 

30.11.2000 

 

 

 

17 

897 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të  

Ministrave datë 21.9.2000, për  shqyrtimin e 

projektligjit: “Për parandalimin e përhapjes së 

infeksioneve HIV/AIDS në Republikën e 

Shqipërisë”, mendime për  projektligjin, 

relacion dërguar Kuvendit për  këtë çështje, 

dekret dhe ligji përkatës dërguar Ministrisë së 

Shëndetësisë. 

 

 

4.4.2000 

12.10.2000 

 

 

 

26 

898 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të  

Ministrave, datë 21.9.2000, për  shqyrtimin e 

projektligjit: “Për aderimin në Konventën “Për 

mbrojtjen e Mjedisit Detar të  zonës bregdetare 

të  detit Mesdhe, si dhe të  protokolleve 

shoqëruese” konventa dhe protokollet, relacion 

dërguar Kuvendit për  këtë çështje, dekret dhe 

ligji përkatës. 

 

 

 

17.8.2000 

12.12.2000 

 

 

 

 

155 

899 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 528, dt. 

4.10.2000, për miratimin në parim të  

marrëveshjes së kredisë së zhvillimit ndërmjet 

Republikës së Shqipërisë dhe Shoqatës 

Ndërkombëtare për  Zhvillim (IDA): “Për  

projektin e lehtësimit të  transportit dhe 

Tregtisë”, relacion dhe marrëveshja përkatëse. 

 

 

 

2.10.2000 

4.10.2000 

 

 

 

 

33 

900 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 529 datë 

5.10.2000: “Për   shpronësimin për  interes 

publik të  pasurive të  paluajtshme që preken 

nga ndërtimi i segmentit rrugor Fushë-Krujë 

Milot, në territorin e komunës Milot”, mendime 

për  projektvendimin, relacion dhe 

procesverbali i mbledhjes përkatëse.  

 

 

 

21.8.2000 

6.10.2000 

 

 

 

 

13 

    

901 Vendim i Këshillit të  Ministrave, nr. 53, dt.   
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5.10.2000: “Për një shtesë fondi në buxhetin e 

vitit 2000, miratuar për  Presidencën”,relacion 

dhe procesverbali i mbledhjes përkatëse. 

21.9.2000 

6.10.2000 

 

5 

902 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 531, dt. 

5.10.2000: “Për miratimin e kuotës së pranimit 

në Akademinë e Policisë, në vitin  shkollor 

2000-2001 në sistemin me shkëputje nga 

puna”, relacion dhe procesverbali i mbledhjes 

përkatëse.  

 

 

21.9.2000 

6.10.2000 

 

 

 

7 

903 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 532 dt. 

5.10.2000, për   miratimin e studimit: 

“Strategjia dhe plani i veprimit për  

biodiversitetin”, relacion, mendime dhe 

procesverbal i mbledhjes përkatëse. 

 

8.5.2000 

6.10.2000 

 

 

77 

904 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 5333, dt. 

5.10.2000: “Për   miratimin e marrëveshjes 

ndërmjet Qeverisë së Republikës së Shqipërisë 

dhe Qeverisë së Republikës së Argjentinës për  

bashkëpunim tregtar dhe ekonomik”, relacion 

marrëveshja dhe procesverbali i mbledhjes 

përkatëse. 

 

19.9.2000 

6.10.2000 

 

 

11 

905 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 534, dt. 

5.10.2000, për   një shtesë në vendimin nr. 424,  

dt. 4.8.2000: “Për pranimet në shkollat e larta, 

për  vitin 2000-2001, në sistemin me shkëputje 

nga puna dhe tarifa e Përgjithshme e shkollimit 

për  vitin akademik 2000-2001”, relacion dhe 

procesverbali i mbledhjes përkatëse.  

 

 

 

27.9.2000 

6.10.2000 

 

 

 

 

9 

906 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 535 dt. 

5.10.2000: “Për miratimin në parim të  

amendamentit të  kontratës financiare, ndërmjet 

Republikës së Shqipërisë dhe Bankës 

Europiane të  Investimeve, për  projektin e 

korridorit Lindje-Perëndim”, relacion,mendime 

dhe procesverbali i mbledhjes përkatëse. 

 

 

15.9.2000 

6.10.2000 

 

 

 

12 

907 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 536 dt. 

5.10.2000: “Për disa shtesa fondesh në 

buxhetin e vitit 2000, të  Ministrisë së Kulturës, 

Rinisë dhe Sporteve, të  bashkisë së Tiranës 

dhe të  Akademisë së Shkencave”, relacion, 

mendime dhe procesverbali i mbledhjes 

përkatëse. 

 

 

8.9.2000 

6.10.2000 

 

 

 

14 

908 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 537, dt. 

5.10.2000: “Për miratimin në parim të  

marrëveshjes ndërmjet Qeverisë së Republikës 

së Shqipërisë dhe Shoqatës Ndërkombëtare të  

Zhvillimit (IDA) si administrator për  

përdorimin e grantit italian, të  dhënë  për  

fazën pilot të  projektit “Shpërndarja e 

Shërbimeve Sociale”, relacion, marrëveshja, 

 

 

 

15.9.2000 

6.10.2000 

 

 

 

 

27 
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mendime dhe procesverbali i mbledhjes 

përkatëse. 

909 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 538 dt. 

5.10.2000: “Për një shtesë fondi për  Ministrinë 

e Shëndetësisë”, relacion, mendim dhe 

procesverbali i mbledhjes përkatëse.  

 

5.10.2000 

6.10.2000 

 

 

6 

910 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 540 dt. 

5.10.2000, për miratimin në parim të  

Konventës nr. 182: “Format me të  këqija të  

punës së fëmijëve, 1999, të  Organizatës 

Ndërkombëtare të  Punës”, relacion, konventa, 

mendime dhe procesverbali i mbledhjes 

përkatëse. 

 

 

3.2.2000 

6.10.2000 

 

 

 

21 

911 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 541 dt. 

5.10.2000: “Për miratimin e marrëveshjes 

tregtare ndërmjet Qeverisë së Republikës së 

Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës 

Orientale të  Uruguajt”, relacion, marrëveshje 

dhe procesverbali i mbledhjes përkatëse. 

 

 

19.9.2000 

6.10.2000 

 

 

 

9 

912 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 542 dt. 

5.10.2000: “Për dhënie fondesh për  

subvencionimin e ujit të  pijshëm” relacion, 

mendime dhe procesverbali i mbledhjes 

përkatëse. 

 

18.7.2000 

6.10.2000 

 

 

9 

913 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 543 dt. 

5.10.2000: “Për përdorimin e procedurës së 

prokurimit të  drejtpërdrejtë të  fondit për  

rikonstruksionin e urës Kashtë e Bardhë 

Lushnjë”, relacion, preventive, mendime dhe 

procesverbali i mbledhjes përkatëse. 

 

 

26.7.2000 

9.10.2000 

 

 

 

16 

914 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 544, dt. 

5.10.2000: “Për një shtesë në buxhetin e vitit 

2000 miratuar për  Ministrinë e Rendit Publik”, 

relacion, mendim dhe procesverbali i 

mbledhjes përkatëse. 

 

6.9.2000 

9.10.2000 

 

 

6 

915 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 545, datë 

10.10.2000: “Për shpronësimin për  interes 

publik të  pasurive të  paluajtshme, të  cilat 

preken nga ndërtimi i segmentit rrugor Tiranë-

Vore në territorin e bashkisë së Vorës, pjesë e 

superstardës rrugore Tiranë-Durrës”, mendime 

për  projektvendimin, relacion dhe 

procesverbali i mbledhjes përkatëse. 

 

 

 

21.8.2000 

9.10.2000 

 

 

 

 

15 

916 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 546 dt. 

5.10.2000: “Për përballimi n e shpenzimeve të  

projektit “Pezë 2000” të  gjithë të  ndryshëm, të  

gjithë të  barabarte”, relacion, mendime dhe 

procesverbali I mbledhjes përkatëse. 

 

 

30.8.2000 

10.10.2000 

 

 

 

27 

    

917 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 547, dt.   
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5.10.2000: “Për projektin pilot të  shtrirjes së 

sigurimeve shëndetësore në Shërbimin Parësor 

të  Tiranës”, relacion, mendime dhe 

procesverbali i mbledhjes përkatëse. 

2.6.2000 

10.10.2000 

 

12 

918 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 548 dt. 

6.10.2000: “Për përballimin e shpenzimeve të  

festivalit  folklorik Ndërkombëtar “FOLK 

AREA 2000” relacion, mendim dhe 

procesverbali i mbledhjes përkatëse. 

 

5.10.2000 

10.10.2000 

 

 

 

10 

919 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 549, dt. 

11.10.2000: “Për prokurimin e drejtpërdrejtë të  

fondeve për  restaurimin e lulishtes “Vëllezërit 

Frashëri”, relacion, mendim dhe procesverbali i 

mbledhjes përkatëse. 

 

9.10.2000 

11.10.2000 

 

 

6 

920 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 550, dt. 

13.10.2000: “Për një shtesë fondi në buxhetin e 

vitit 2000, të  Ministrisë së Kulturës Rinisë dhe 

Sporteve  për  shpërblimin e ekipit kombëtar të  

futbollit” dhe relacioni përkatës. 

 

 

 

13.10.2000 

13.10.2000 

 

 

 

 

5 

921 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të  

Ministrave, dt. 5.10.2000, për  shqyrtimin e 

projektligjit: “Për përjashtimin nga taksat 

doganore dhe TVSH-ja të  importeve qe 

KESH-sha realizon në kuadrin e projekteve, me 

donatore të  huaj”. 

 

 

5.10.2000 

5.10.2000 

 

 

 

1 

922 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të  

Ministrave, datë 5.10.2000, për një ndryshim 

në ligjin nr. 8438 dt. 28.12.1995: “Për   tatimin 

mbi të  ardhurat”, mendime për  projektligjin 

dhe relacioni përkatës. 

 

3.7.2000 

5.10.2000 

 

 

8 

923 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të  

Ministrave, datë 5.10.2000, për  shqyrtimin e 

propjektligjit: “Për ratifikimin e marrëveshjes 

së kredisë, ndërmjet Qeverisë së Republikës së 

Shqipërisë dhe Bankës Norvegjeze 

“Eksportfinans” dhe lejimin  KESH, sha për  

prokurim të  drejtpërdrejtë me kompaninë 

norvegjeze “Jocobsen Elektro As”, 

marrëveshja, relacion dërguar Kuvendit për  

këtë çështje, dekreti dhe ligji përkatës. 

 

 

 

25.9.2000 

13.11.2000 

 

 

 

 

49 

924 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të  

Ministrave datë 5.10.2000 për  shqyrtimin e 

projektligjit, për aderimin e Republikës së 

Shqipërisë  në Konventën e Vjenës: “Për 

drejtën e traktateve”, konventa mendime e 

Vërejtje për  projektligjin, relacion dërguar 

Kuvendit për  këtë çështje dekret dhe ligji 

përkatës dërguar Ministrisë së Punëve të  

Jashtme.  

 

 

 

1.8.2000 

12.12.2000 

 

 

 

 

50 

925 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të    
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Ministrave datë 5.10.2000, për  shqyrtimin e 

projektligjit, për aderimin e Republikës së 

Shqipërisë në Konventën e Bonit: “Për 

mbrojtjen e specieve shtegtuese, të  kafshëve të  

egra”, konventa,mendime e vërejtje për  

projektligjin, relacion dërguar Kuvendit për  

këtë çështje, dekret dhe ligji përkatës. 

 

 

8.4.2000 

12.12.2000 

 

 

 

136 

    

926 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të  

Ministrave, datë 5.10,2000, për  shqyrtimin e 

projektligjit: “Për ratifikimin e marrëveshjes së 

huas, ndërmjet Qeverisë së Republikës së 

Shqipërisë dhe Qeverisë greke, për  projektin e 

infrastrukturës sociale, për  sektorin e arsimit”, 

marrëveshja, relacion dërguar Kuvendit për  

këtë çështje, dekret dhe ligji përkatës.  

 

 

 

27.9.2000 

12.12.2000 

 

 

 

 

27 

927 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të  

Ministrave datë 5.10.2000, për  shqyrtimin e 

projektligjit: “Për ratifikimin e marrëveshjes së 

huas, ndërmjet Qeverisë së Republikës së 

Shqipërisë dhe Qeverisë greke për  projektin e 

infrastrukturës sociale, për  sektorin e 

Shëndetësisë”, marrëveshja, relacion dërguar 

Kuvendit për  këtë çështje, dekret dhe ligji 

përkatës. 

 

 

 

25.9.2000 

12.12.2000 

 

 

 

 

25 

928 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të  

Ministrave, datë 5.10.2000, për  shqyrtimin e 

projektligjit: “Për ratifikimin e Konventës 

kuadër europiane për  bashkëpunimin 

ndërkufitar të  bashkësive vendore dhe të  

autoriteteve territoriale dhe të  dy protokolleve 

shtesë të  saj”, relacion dërguar Kuvendit për  

këtë çështje, dekret dhe ligji përkatës.  

 

 

 

27.9.2000 

12.12.2000 

 

 

 

 

57 

929 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të  

Ministrave,  datë 5.10.2000, për  shqyrtimin e 

projektligjit, për një shtesë në ligjin nr. 7710, 

dt. 18.5.1993 “Për ndihmën dhe përkujdesjen 

shoqërore”, mendime për  projektligjin, 

relacion  dërguar Kuvendit për  këtë çështje, 

dekret dhe ligji përkatës dërguar Ministrisë së 

Punës dhe çështjeve Sociale. 

 

 

 

16.6.2000 

5.10.2000 

 

 

 

 

11 

930 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të  

Ministrave, datë 5.10.2000, për  shqyrtimin e 

projektligjit: “Për prokurorinë në Republikën e 

Shqipërisë” projektligji dhe relacioni përkatës. 

 

 

13.9.2000 

5.10.2000 

 

 

26 

931 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit datë 

5.10.2000, për  shqyrtimin e projektligjit: “Për 

organizimin dhe funksionimin e Shërbimit të  

përmbarimit gjyqësor”, mendime e vërejtje për  

projektligjin, relacion dërguar Kuvendit për  

 

 

 

12.7.2000 

5.10.2000 

 

 

 

 

24 
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këtë çështje, dekret dhe ligji përkatës dërguar 

Ministrisë së Drejtësisë. 

932 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të  

Ministrave, datë 5.10.2000, për  shqyrtimin e 

projektvendimit: “Për kohen e punës dhe të  

pushimit në shërbimin civil”. 

 

5.10.2000 

5.10.2000 

 

 

6 

933 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të  

Ministrave, datë 5.10.2000, për  shqyrtimin e 

projektvendimit: “Për miratimin e simbolit të  

Shërbimit Kombëtar të  Punësimit”, mendime 

për  projektvendimin dhe relacioni përkatës. 

 

30.6.2000 

5.10.2000 

 

 

7 

934 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të  

Ministrave datë 5.10.2000, për  shqyrtimin e 

projektvendimit: “Për miratimin në parim  të  

marrëveshjes së akordit për  patentat (leje 

drejtimi për  automjete) ndërmjet Qeverisë së 

Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së 

Republikës Italiane”, mendime për  

projektvendimin dhe relacioni përkatës. 

 

 

 

12.9.2000 

5.10.2000 

 

 

 

15 

935 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të  

Ministrave, datë 5.10.2000, për  shqyrtimin e 

projektvendimit : “Për miratimin e projektit 

pilot, për  përfshirjen e spitalit të  Durrësit në 

skemën e sigurimeve të  kujdesit shëndetësor”. 

 

 

5.10.2000 

5.10.2000 

 

 

 

2 

936 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të  

Ministrave, datë 6.10.2000, për  shqyrtimin e 

projektaktit normativ, për   një shtesë në ligjin 

nr. 7928 dt. 27.4.1995: “Për tatimin mbi vlerën 

e shtuar”, aktnormativ, relacion dërguar 

Kuvendit për  këtë çështje, dekret dhe ligji 

përkatës dërguar Ministrisë së  Financave. 

 

 

 

6.10.2000 

30.11.2000 

 

 

 

 

7 

937 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 551, dt. 

23.10.2000: “Për miratimin  në parim, të  

garancisë për  marrëveshjen No ABA-R1-2-D, 

për  shtyrjen e borxheve që rrjedhin nga 

marrëveshja e huas No ABA-P1 e dt. 

28.11.1995, ndërmjet Bankës japoneze për  

bashkëpunimin ndërkombëtar dhe Korporatës 

Elektroenergjetike Shqiptare”. 

 

 

6.10.2000 

26.10.2000 

 

 

 

14 

938 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 552 dt 

.23.10.2000: “Për emërimin e Inspektorit të  

Përgjithshëm të  SHISH”, relacion dhe 

procesverbali i mbledhjes përkatëse. 

 

23.10.2000 

26.10.2000 

 

 

5 

939 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 553 dt. 

23.10.2000: “Për investime në rrjetin elektrik”, 

relacion, mendime dhe procesverbali i 

mbledhjes përkatëse. 

 

11.10.2000 

26.10.2000 

 

 

11 

940 Vendim i  Këshillit të Ministrave  nr. 554 dt. 

23.10.2000, për një ndryshim në vendimin nr. 

317, dt. 2 3.6.2000: “Për një shtesë fondi për  
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aparatin, për  organizimin në shtyp të   një 

fushate sensibilizuese”, relacion dhe 

procesverbali i mbledhjes përkatëse. 

23.10.2000 

26.10.2000 

 

8 

941 Vendim I Këshillit të  Ministrave nr. 555, dt. 

23.10.2000: “Për planin e veprimit për  

plotësimin e treguesve tekniko-financiare të  

KESH sha”, relacion, mendime dhe 

procesverbali i mbledhjes përkatëse. 

 

 

 

29.9.2000 

26.10.2000 

 

 

 

 

20 

942 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 556, dt. 

23.10.2000: “Për dorëzimin e dokumentacionit 

të  pronësisë, në zyrat e regjistrimit të  pasurive 

të  paluajtshme”, mendime e vërejtje për  

projektvendimin, relacion dhe procesverbali i  

mbledhjes përkatëse. 

 

 

12.7.2000 

26.10.2000 

 

 

 

16 

943 Vendim i Këshillit të  Ministrave e nr. 557 dt. 

23.10.2000, për disa ndryshime në vendimin nr. 

43 dt. 21.2.1999: “Për mbulimin e vlerës së 

mallrave të  shoqërive huamarrëse, të  vjedhura 

e të  grabitura në depot e Drejtorisë së 

Përgjithshme të  Rezervave Shtetërore”, 

relacion, mendime dhe procesverbali i 

mbledhjes përkatëse. 

 

 

31.8.2000 

26.10.2000 

 

 

 

11 

944 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 558, dt. 

23.10.2000: “Për një shtesë fondi në buxhetin e 

Ministrisë së Kulturës, Rinise dhe Sporteve, për  

përballimin e premieres “Dasma e Figaros” 

relacion, mendime dhe procesverbali i 

mbledhjes përkatëse. 

 

 

12.10.2000 

26.10.2000 

 

 

 

10 

945 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 559, dt. 

23.10.2000, për një ndryshim në vendimin nr. 

213 dt. 28.3.1998: “Për rritjen e pagave të  

funksioneve të  larta shtetërore”, relacion, 

mendime dhe procesverbali i mbledhjes 

përkatëse. 

 

 

19.9.2000 

26.10.2000 

 

 

12 

 

946 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 560 dt. 

23.10.2000: “Për miratimin e projektit pilot, 

përfshirjen e spitalit të  Durrësit, në skemën e 

sigurimeve të  kujdesit shëndetësor”, relacion, 

mendime dhe procesverbali i mbledhjes 

përkatëse. 

 

 

2.6.2000 

26.10.2000 

 

 

 

18 

947 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 561, dt. 

23.10.2000: “Për dhënie fondi, komunës Shllak 

në rrethin e Shkodrës, për  zëvendësimin e 

vlerave monetare të  grabitura”, relacion, 

mendime dhe procesverbali i mbledhjes 

përkatëse. 

 

 

14.10.2000 

26.10.2000 

 

 

 

7 

948 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 562 dt. 

23.10.2000, për disa shtesa dhe ndryshime në 

vendimin nr. 479, dt. 31.8.2000: “Për 

përgatitjen dhe realizimin e kontratës së 

 

 

9.10.2000 

26.10.2000 

 

 

 

8 
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koncensionit, për  ndërtimin e terminalit të  ri të  

pasagjereve në aeroportin e Rinasit”, relacion, 

mendime dhe procesverbali i mbledhjes 

përkatëse. 

949 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 563, dt. 

23.10.2000: “Për miratimin në parim të  

marrëveshjes së grantit ndërmjet Qeverisë së 

Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së 

Shteteve të  Bashkuara të  Amerikës për  

realizimin e studimit të  fizibilitetit për  

modernizimin e shërbimeve të  navigimit 

ajror”, relacion, marrëveshje, mendime dhe 

procesverbali i mbledhjes përkatëse. 

 

 

6.10.2000 

26.10.2000 

 

 

 

34 

950 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 564 dt. 

28.10.2000, për disa ndryshime në vendimin nr.  

743 dt. 18.12.1995: “Për rritjen e çmimeve të  

shitjes së energjisë elektrike, për  përdoruesit 

jofamiljare”, relacion, mendime dhe 

procesverbali i mbledhjes përkatëse. 

 

11.10.2000 

26.10.2000 

 

 

 

 

13 

951 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 565 dt. 

23.10.2000, për miratimin në parim të  

projektmarrëveshjes: “Për krijimin e Këshillit 

të  Europës Juglindore për  Planifikimin e 

Emergjencave Civile Ushtarake”, relacion, 

projektmarrëveshje, mendime dhe 

procesverbali i mbledhjes përkatëse. 

 

 

5.9.2000 

26.10.2000 

 

 

 

21 

952 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 566, dt. 

23.10.2000: “Për miratimin, në parim të  

anëtarësimit të  Republikës së Shqipërisë, në 

Organizatën Europiane për  Sigurinë e 

Navigimit Ajror (EUROKONTROL)”, 

relacion, marrëveshje, mendime dhe 

procesverbali i mbledhjes përkatëse.  

 

 

14.9.2000 

26.10.2000 

 

 

 

111 

953 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 567, dt. 

23.10.2000: “Për një shtesë në buxhetin e vitit 

2000, për  Ministrinë e Transportit, në zërat 

shpronësime dhe TVSH për  objektet me 

financim të  huaj” mendime për  

projektvendimin, relacion dhe procesverbali i 

mbledhjes përkatëse. 

 

9.10.2000 

26.10.2000 

 

 

13 

954 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 568 dt. 

23.10.2000: “Për kalimin në varësi të  

Ministrisë së Kulturës, Rinise dhe Sporteve, të  

objekteve “monument kulture” në përdorim të  

Ministrisë së Mbrojtjes”, relacion, mendime 

dhe procesverbali i mbledhjes përkatëse. 

 

 

16.8.2000 

26.10.2000 

 

 

 

11 

955 Vendim i Këshillit të  Ministrave, datë 

23.10.2000: “Për miratimin  në parim të  

marrëveshjes së huas ndërmjet Republikës së 

Shqipërisë dhe Bankës Islamike të  Zhvillimit 

 

 

9.8.2000 

26.10.2000 

 

 

 

26 
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(IDB) për  projektin e infrastrukturës rurale”, 

marrëveshja, mendime për  projektvendimin, 

relacion  dhe procesverbali i mbledhjes 

përkatëse. 

956 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 570 dt. 

23.10.2000: “Për miratimin në parim, të  

marrëveshjes No-ABA-R1-1-D për  shtyrjen e 

borxheve që rrjedhin nga marrëveshja e huas 

No-ABA-C1, e dt. 11.5.1994, ndërmjet Bankës 

Japoneze për  bashkëpunimin ndërkombëtar 

dhe Qeverisë së Republikës së Shqipërisë”, 

relacion, marrëveshje, mendime dhe 

procesverbali i mbledhjes përkatëse. 

 

 

 

 

 

9.10.2000 

26.10.2000 

 

 

 

 

 

10 

957 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 571 dt. 

23.10.2000: “Për miratimin e masterplanit të  

menaxhimit të  trafikut ajror shqiptar”, 

relacion, mendime dhe procesverbali i 

mbledhjes përkatëse. 

 

25.9.2000 

26.10.2000 

 

 

16 

958 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 572, datë 

26.10.2000: “Për një shtesë në buxhetin e 

Ministrisë së Mbrojtjes, për  vitin 2000, për  

përballimin  e kuotës së punimeve, për  

zgjerimin e rrugës Llogara-Palase” dhe 

relacioni përkatës. 

 

26.10.2000 

26.10.2000 

 

 

8 

959 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 

573,574,575, dt. 31.10.2000, për  blerjen  e 

energjisë elektrike me procedure: “Prokurim i 

drejtpërdrejtë”, mendime, relacion dhe 

procesverbali i mbledhjes përkatëse. 

 

31.10.2000 

1.11.2000 

 

 

24 

960 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 576, datë 

1.11.2000: “Për  dhënie ndihme financiare, 

familjes së shefit të  sektorit të  armatimit të  

repartit “Brisku”, i vrare në krye të  detyrës”, 

relacion dhe procesverbali i mbledhjes 

përkatëse. 

 

1.11.2000 

1.11.2000 

 

 

7 

961 Procesverbali i mbledhjes së Këshillit të  

Ministrave, datë 23.10.2000, për  shqyrtimin e 

projektvendimit, për disa shtesa e ndryshime në 

vendimin nr. 406,dt. 17.8.1993: “Për 

riorganizimin e Shërbimit të  mbrojtjes së 

bimëve”, mendime për  projektvendimin dhe 

relacioni përkatëse.  

 

 

 

 

7.4.2000 

23.10.2000 

 

 

 

 

11 

 

962 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të  

Ministrave, datë 23.10.2000, për  shqyrtimin e 

projektvendimit: “Për kohen e punës dhe të  

pushimit në shërbimin civil, projektvendimi 

dhe relacioni përkatës. 

 

14.9.2000 

23.10.2000 

 

 

8 

963 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të  

Ministrave, datë 23.10.2000 për  shqyrtimin  e 

projektligjit: “Për ratifikimin  e Konventës 

 

 

23.10.2000 
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europiane për  mbikëqyrjen e personave të  

dënuar ose të  liruar me kusht, relacion dërguar 

Kuvendit për  këtë çështje”, dekret dhe ligji 

përkatës. 

26.10.2000 23 

964 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të  

Ministrave, për  shqyrtimin e projektligjit: “Për  

aderimin e Republikës së Shqipërisë në 

Konventën e Kombeve të  Bashkuara kundër 

trafikut të  paligjshëm i drogave narkotike dhe 

të  lëndëve psikotrope”, mendime për  

projektligjin, konventa, relacion dërguar 

Kuvendit për  këtë çështje, dekret dhe ligji 

përkatës. 

 

 

 

 

13.10.2000 

 

 

 

 

 

65 

965 Relacion i Këshillit të  Ministrave, dërguar 

Kuvendit për  projektligjin: “Për aderimin e 

Republikës së Shqipërisë , në Konventën e 

vetme mbi drogat narkotike, e ndryshuar nga 

protokolli i vitit 1972, për  ndryshimin e 

Konventës së vetme mbi drogat narkotike 

1961”, konventa, mendime për  projektligjin, 

dekreti dhe ligji përkatës. 

(Procesverbali ndodhet në dosjen nr. 964) 

 

 

 

 

4.8.2000 

26.10.2000 

 

 

 

 

 

88 

966 Procesverbale të  mbledhjes së Këshillit të  

Ministrave, për  shqyrtimin e projektligjit: “Për 

prokurorinë  në Republikën e Shqipërisë”, 

mendime për  projektligjin, projektligji dhe 

relacioni dërguar Kuvendit, dekret dhe ligji 

përkatës, dërguar Ministrisë së Drejtësisë. 

 

 

4.10.2000 

6.11.2000 

 

 

 

62 

967 Procesverbale të  mbledhjeve të  Këshillit të  

Ministrave për  shqyrtimin e projektaktit 

normative: “Për përballimin e gjendjes 

hidroenergjetike në vend”, mendime e vërejtje 

për  projektaktin normativ, relacion  dërguar 

Kuvendit për  këtë çështje, dekret dhe ligji 

përkatës. 

 

 

 

27.10.2000 

16.11.2000 

 

 

 

 

28 

968 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të  

Ministrave, datë 23.10.2000, për  shqyrtimin e 

projektligji:t “Për ratifikimin e marrëveshjes  

europiane për  transmetimin  e kërkesave të  

ndihmës gjyqësore”, marrëveshja, relacion 

dërguar Kuvendit për  këtë çështje, dekret dhe 

ligji përkatës. 

 

 

 

13.10.2000 

12.12.2000 

 

 

 

 

16 

969 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të  

Ministrave, datë 23.10.2000, për  shqyrtimin e 

projektligjit: “Për aderimin e Shqipërisë në 

marrëveshjen e pjesshme, të  zgjeruar të  

Qendrës europiane të  gjuhëve moderne, në 

Graz të  Austrisë”, mendime për  projektligjin, 

relacion dërguar Kuvendit për  këtë çështje, 

dekret dhe ligji përkatës dërguar Ministrisë së 

 

 

 

 

14.8.2000 

12.12.2000 

 

 

 

 

 

15 
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Punëve të  Jashtme. 

970 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të  

Ministrave, datë 23.10.2000, për  shqyrtimin e 

projektligjit: “Për ratifikimin(në bazë të  

termave të  referencës së Klubit të  Parisit) e 

marrëveshjes për  konsolidimin e borxhit, 

ndërmjet Qeverisë së Republikës së Shqipërisë 

dhe Qeverisë së Republikës Franceze, 

marrëveshja, relacion dërguar Kuvendit për  

këtë çështje, dekret dhe ligji përkatës, dërguar 

Ministrisë së Finanacave. 

 

 

 

 

30.5.2000 

28.12.2000 

 

 

 

 

 

18 

971 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të  

Ministrave, datë 23.10.2000, për  shqyrtimin e 

projektligjit: “Për ratifikimin e Konventës 

Europiane për  informimin për  të  drejtën për  

Informimin për  të  drejtën e Huaj”, konventa, 

relacion dërgur Kuvendit për  këtë çështje, 

dekret dhe ligji përkatës dërguar Ministrisë së 

Punëve të  Jashtme. 

 

 

 

13.10.2000 

12.12.2000 

 

 

 

 

18 

972 Vendime të  Këshillit të  Ministrave për  

miratimin e procedurës së privatizimit me 

ankand të  disa hoteleve të  vendit, relacion, 

procesverbale të  zhvillimit të  ankandeve dhe 

procesverbali i mbledhjes për  këtë çështje 

(vendimet nr. 577-580  dt. 2.11.2000). 

 

 

23.10.2000 

6.11.2000 

 

 

 

43 

973 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 581 datë 

2.11.2000 për  disa shtesa në vendimin nr. 355 

datë 2.9.1997: “Për lëshimin e pasaportave 

diplomatike dhe të  Shërbimit”, relacion dhe 

procesverbali i mbledhjes përkatëse. 

 

2.11.2000 

6.11.2000 

 

 

6 

974 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 582 datë  

2.11.2000: “Për  prokurimin e drejtpërdrejtë të  

Drejtorisë së Përgjithshme të  Doganave, me 

shoqërinë “HEIMANN”, mendime për  

projektvendimin, relacion dhe procesverbali i 

mbledhjes përklatëse.  

 

 

13.10.2000 

6.11.2000 

 

 

 

7 

975 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 583, dt.  

2.11.2000: “Për miratimin në parim  të  

marrëveshjes së themelimit të  Korporatës 

Islamike për  zhvillimin  e Sektorit Privat”, 

mendime për  projektvendimin, relacion dhe 

procesverbali i mbledhjes përkatëse. 

 

 

17.5.2000 

6.11.2000 

 

 

 

24 

976 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 584, datë 

2.11.2000:  “Për kursimin e energjisë dhe 

ruajtjen e ngrohtësisë në ndërtime”, mendime 

për  projektvendimin, relacion dhe 

procesverbali i mbledhjes përkatëse. 

 

24.7.2000 

6.11.2000 

 

 

18 

977 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 586 datë 

2.11.2000: “Për  prokurimin e drejtpërdrejtë të  

fondeve, për  riaftësimin e banesës me 20 

 

 

26.9.2000 
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apartamente, në rrugën “Ali Visha” në qytetin e 

Tiranës”, mendime për  projektvendimin, 

relacion dhe procesverbali i mbledhjes 

përkatëse. 

6.11.2000 10 

978 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 587, dt. 

2.11.2000: “Për një shtesë fondi në buxhetin e 

vitit 2000, në zërin “investime” miratuar për  

Ministrinë e Pushtetit Lokal”, relacion, 

mendime dhe procesverbali i mbledhjes 

përkatëse. 

 

24.10.2000 

6.11.2000 

 

 

7 

979 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 588, datë 

2.11.2000: “Për hapjen e shkollës 

pasuniversitare pranë Universitetit të  Tiranës, 

Universitetit Politeknik, Universitetit Bujqësor 

dhe Akademisë së Edukimit Fizik dhe 

Sporteve”, mendime, relacion për  

projektvendimin dhe procesverbalet e 

mbledhjeve për  këtë çështje. 

 

 

26.6.2000 

6.11.2000 

 

 

 

16 

980 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 589 dt. 

2.11.2000: “Për  prokurim të  drejtpërdrejtë për  

rikonstruksionin e burgut Rrogozhinë” 

relacion, mendime dhe procesverbali i 

mbledhjes përkatëse. 

 

24.10.2000 

6.11.2000 

 

 

9 

981 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 590, dt. 

2.11.2000, për një shtesë në vendimin nr. 222, 

dt. 24.5.1997: “Për   miratimin e marrëveshjes  

me koncension, të  formës “BOT” për  

hidrocentralin e Kalivacit”, relacion, mendime 

dhe procesverbali i mbledhjes përkatëse. 

 

 

20.4.2000 

6.11.2000 

 

 

 

14 

982 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 591 datë 

2.11.2000 për  përdorimin e procedurës së 

prokurimit “Kërkesë për  kuotim‟ mendime për  

projektvendim, relacion dhe procesverbal i 

mbledhjes përkatëse. 

 

 

26.10.2000 

6.11.2000 

 

 

 

8 

983 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 592 datë 

2.11.2000: “Për miratimin e  flamurit dhe të  

stemës së Policisë së shtetit”, mendime, 

relacion për  projektligjin dhe procesverbalet e 

mbledhjeve përkatëse. 

 

 

25.9.2000 

6.11.2000 

 

 

16 

984 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 593 dt. 

2.11.2000: “Për miratimin në parim të  

protokollit të  sesionit të  parë  të  Komisionit të  

Përbashkët  ndërqeveritar Shqiptaro-Austriak, 

për  marrëdhëniet ekonomike dypalëshe”, 

relacion, protokolli, informacione dhe 

procesverbali i mbledhjes përkatëse. 

 

 

 

22.9.2000 

7.11.2000 

 

 

 

 

31 

985 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të  

Ministrave, datë 2.11.2000, për  shqyrtimin e 

projektligjit: “Për ratifikimin e marrëveshjes 

për  konsolidimin e borxhit të  jashtëm të  
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Shqipërisë në baze të  termave të  referencës së 

Klubit të  Parisit të  22 korrikut 1998, ndërmjet 

Qeverisë së Republikës së Shqipërisë dhe 

Qeverisë së Republikës Italiane”, relacion 

dërguar Kuvendit për  këtë çështje, dekret dhe 

ligji përkatës. 

24.10.2000 

12.12.2000 

 

18 

986 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të  

Ministrave, datë 2.11.2000 për  shqyrtimin e 

projektligjit: “Për ratifikimin e marrëveshjes 

për  konsolidimin e borxhit të  jashtëm të  

Shqipërisë, në baze të  termave të  reformës së 

klubit të  Parisit, të  tetorit 1999, ndërmjet 

Qeverisë së Republikës së Shqipërisë dhe 

Qeverisë së Republikës Italiane”, marrëveshja, 

relacion dërguar Kuvendit për  këtë çështje, 

dekreti dhe ligji përkatës.  

 

 

 

 

26.10.2000 

12.12.2000 

 

 

 

 

 

19 

987 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të  

Ministrave, datë 2.11.2000, për  shqyrtimin e 

projektligjit: “Për ratifikimin e amendamentit të  

Konventës financiare, ndërmjet Republikës së 

Shqipërisë dhe Mediocredito-Italy, për  

financimin e përbërësve të  asistencës teknike 

për  Ndërmarrjen e Ujërave dhe ndërhyrjeve 

infrastrukturore, në rrjetin hidrik të  Tiranës”, 

relacion dërguar Kuvendit për  këtë çështje, 

dekret dhe ligji përkatës. 

 

 

 

 

 

24.10.2000 

12.12.2000 

 

 

 

 

 

 

15 

988 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të  

Ministrave, datë 2.11.2000, për  shqyrtimin e 

projektligjit: “Për disa përjashtime, për  

dhënien e disa stiumujve për  ndërtimin e 

hidrocentralit të  Kalivacit me koncension, të  

formës BOT”, mendime e vërejtje për  

projekltligjin, relacion dërguar  Kuvendit për  

këtë çështje, dekret dhe ligji përkatës. 

 

 

24.5.2000 

29.12.2000 

 

 

 

19 

989 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të  

Ministrave, datë 2.11.2000, për  shqyrtimin e 

projektligjit: “Për miratimin e kontratës për  

shitjen e aseteve të  ndërmarrjes së prodhimit të  

Çimentos Fushë-Krujë”, mendime për  

projektligjin, relacion dërguar Kuvendit për  

këtë çështje, dekret dhe ligji përkatës. 

 

 

 

6.10.2000 

28.12.2000 

 

 

 

 

12 

990 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 594 datë 

8.11.2000: “Për riparimin e transformatorëve 

1850 kVa dhe 500  kVa, të  AG-4, HEC-

Koman”, mendime për  projektvendimin dhe 

relacioni përkatës. 

 

1.11.2000 

8.11.2000 

 

 

9 

991 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 595, datë 

8.11.2000: “Për subvencionimin e çmimit të  

energjisë elektrike, të  prodhuar nga TEC-i 

Korçë”, mendime për  projektligjin dhe 

 

11.10.2000 

8.11.2000 

 

 

10 
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relacioni përkatës. 

992 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 596, datë 

13.11.2000 për   një ndryshim në vendimin nr. 

194, datë 22.4.1999: “Për miratimin e 

strukturës së pagës  së punonjësve mësimore në 

arsimin parauniversitar”, mendime, relacion 

dhe procesverbali i mbledhjes përkatëse. 

 

 

14.7.2000 

14.11.2000 

 

 

 

11 

993 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 597, datë 

13.11.2000: “Për   shtesë fondi në buxhetin e 

vitit 2000 për  Ministrinë e Rendit Publik”, 

relacion procesverbali i mbledhjes përkatëse. 

 

13.11.2000 

15.11.2000 

 

 

7 

994 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 598, datë 

13.11.2000: “Për miratimin në parim të  

financimit për  ndërtimin e hidrocentralit të  

Bushatit dhe për  lejimin e KESH sha për  

prokurim të  drejtpërdrejtë me koorporatën 

kineze “CHINA INTERNATIONAL 

WAETER @ ELEKTRIC CORPORATE 

(CWE)”, mendime, relacion dhe procesverbali i 

mbledhjes përkatëse. 

 

 

 

7.11.2000 

16.11.2000 

 

 

 

 

14 

995 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 599, dt. 

16.11.2000, për disa shtesa dhe ndryshime në 

vendimi n nr. 424, dt. 4.8.2000: “Për punimet 

në shkollat e larta për  vitin akademik 2000-

2001, për  sistemin me shkëputje nga puna si 

dhe për  tarifën e Përgjithshme të  shkollimit 

për  vitin 2000-2001” dhe relacioni përkatës. 

 

 

15.11.2000 

16.11.2000 

 

 

 

8 

996 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 6000 , dt. 

17.11.2000, për një shtesë në vendimin nr. 529, 

datë 21.8.1998: “Për procedurat e tenderimit të  

paketave të  aksioneve  qe zotërohen nga shteti, 

të  shoqërive tregtare ndryshuar  me akte të  

tjera ligjore”,mendime për  projektvendimin”, 

relacion dhe procesverbali i mbledhjes 

përkatëse. 

 

 

 

17.11.2000 

20.11.2000 

 

 

 

 

13 

997 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 601, datë 

17.11.2000: “Për një shtesë në buxhetin e 

Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës, për  

dhënien e pagës  së trembëdhjete, punonjësve 

mësimore të  sistemit parauniversitar”, 

mendime për  projektligjin, relacion dhe 

procesverbali i mbledhjes përkatëse. 

 

 

 

11.11.2000 

20.11.2000 

 

 

 

 

12 

998 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 602, datë 

17.11.2000: “Për miratimin e dhënies me 

koncension të  disa objekteve të  industrisë së 

bakrit dhe të  kromit, mendime për  

projektvendimin”, relacion  dhe procesverbali i 

mbledhjes përkatëse. 

 

 

10.11.2000 

20.11.2000 

 

 

 

15 

999 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 603 datë 

17.11.2000 “Për financimin nga granti 

 

9.11.2000 
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amerikan, për  ndërtimin e urës së re në Mullet 

dhe për  rikonstruksionin e urës së Matit”, 

mendime për  projektvendimin, relacion dhe 

procesverbali i mbledhjes përkatëse. 

20.11.2000 14 

1000 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 604, dt. 

17.11.2000: “Për etiketimin e produkteve  

ushqimore”, relacion, mendime dhe 

procesverbali i mbledhjes përkatëse.  

18.10.2000 

20.11.2000 

 

21 

1001 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 605, dt. 

17.11.2000: “Për një shtesë në buxhetin e vitit 

2000, miratuar për  Ministrinë e Bashkëpunimit 

Ekonomik dhe Tregtisë”, relacion, mendime 

dhe procesverbal i mbledhjes përkatëse. 

13.10.2000 

20.11.2000 

 

8 

1002 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 606, dt. 

17.11.2000: “Për një shtesë fondi në buxhetin e 

vitit 2000, miratuar për  Ministrinë e Arsimit 

dhe Shkencës”, relacion dhe procesverbali i 

mbledhjes përkatëse.  

 

10.11.2000 

20.11.2000 

 

 

5 

1003 Vendim  i Këshillit të  Ministrave nr. 607 datë 

17.11.2000:  “Për  miratimin në parim  të  

marrëveshjes, ndërmjet Qeverisë së Republikës 

së Shqipërisë dhe Panhellenic Exporters 

Association, për  konsolidimin e borxhit të  

jashtëm të  Shqipërisë”, mendime, relacion dhe 

procesverbali i mbledhjes përkatëse. 

 

 

31.10.2000 

20.11.2000 

 

 

 

10 

1004 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 608, datë 

17.11.2000: “Për një shtesë në buxheti në vitit 

2000, miratuar për  Ministrinë e Kulturës 

Rinise dhe Sporteve”, mendime për  

projektvendimin, relacion dhe procesverbali i 

mbledhjes përkatëse. 

 

30.10.2000 

20.11.2000 

 

 

6 

1005 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 609 datë 

17.11.2000: “Për   industrializimin dhe 

tregtimin e ujërave minerale”, natyrale, 

mendime për  projektvendimin dhe relacioni 

përkatës. 

(Procesverbali i mbledhjes ndodhet në dosjen 

1000) 

 

18.10.2000 

20.11.2000 

 

 

17 

1006 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 610, datë 

17.11.2000, për ndryshimin e listës së barnave, 

në vendimin nr. 54, dt. 2.2.1996: “Për listën e 

barnave kryesore që rimbursohen dhe masën e 

mbulimit të  çmimit të  barnave”, relacion, 

mendime dhe procesverbali i mbledhjes 

përkatëse. 

 

 

31.10.2000 

20.11.2000 

 

 

 

13 

1007 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 611, datë 

17.11.2000, për lejimin e përdorimit të  

procedurës: “Prokurim i drejtpërdrejtë, për  një 

paketë medikamentesh e materialesh mjekimi, 

me shoqërinë FUFARMA SHA”, mendime për  

 

 

 

1.11.2000 

20.11.2000 

 

 

 

 

9 
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projektvendimin, relacion dhe procesverbali i 

mbledhjes përkatëse. 

1008 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 612, datë 

17.11.2000: “Për shpërblimin e anëtareve të  

komisionit mbikëqyrës të  ekzekutimit të  

dënimeve me burgim”, mendime, relacion dhe 

procesverbali i mbledhjes përkatëse. 

 

 

19.10.2000 

20.11.2000 

 

 

 

8 

1009 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 613, dt. 

17.11.2000:“Për privatizimin ose mbylljen e 

minierave të  kromit në Kalimash, Kukës të  

Fabrikës së Pasurimit në Krastë, Bulqizë dhe 

për  konservimin e fabrikës së pasurimit të  

kromit në Kalimash, Kukës e të  minierës së 

boksideve në Tiranë”, mendime për  

projektvendimin, relacion dhe procesverbali i 

mbledhjes përkatëse. 

 

 

11.10.2000 

20.11.2000 

 

 

 

15 

1010 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 614 dt. 

17.11.2000, për   një shtesë në vendimin nr. 

335, dt. 2.9.1997 “Për   lëshimin e pasaportave 

diplomatike dhe të  Shërbimit”, relacion dhe 

procesverbali i mbledhjes përkatëse. 

 

6.11.2000 

20.11.2000 

 

 

6 

1011   Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të  

Ministrave datë 17.11.2000, për  shqyrtimin e 

projektligjit: “Për disa ndryshime në ligjin nr. 

8410, datë 30.9.1998 “Për radion dhe 

televizionin publik e privat në Republikën e 

Shqipërisë, ndryshuar me ligjin nr. 8655 datë 

31.7.2000, mendime për  projektligjin”, 

relacion dërguar Kuvendit për  këtë çështje, 

dekret dhe ligji përkatës.  

 

 

 

9.10.2000 

13.11.2000 

 

 

 

 

35 

1012 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të  

Ministrave dt. 17.11.2000 për  shqyrtimin e 

projektvendimit “Për shtesë fondesh për  

Ministrinë e Bujqësisë dhe Ushqimit”, relacion 

, mendime dhe projektvendimi përkatëse. 

 

6.7.2000 

17.11.2000 

 

 

7 

1013 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të  

Ministrave, datë 17.11.2000, për  shqyrtimin e 

projektligjit: “Për   buxhetin e vitit 2001”. 

17.11.2000 

17.11.2000 

 

43 

1014 Procesverbale të  mbledhjeve të  Këshillit 

Ministrave, për  shqyrtimin e projektvendimit: 

“Për ruajtjen dhe shqyrtimin e projektvendimit” 

“Për ruajtjen dhe sigurimin e objekteve 

shtetërore”, mendime për  projektvendimin dhe 

relacioni përkatës. 

 

 

11.8.2000 

17.11.2000 

 

 

 

29 

1015 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të  

Ministrave, datë 17.11.2000, për  shqyrtimin e 

projektvendimit: “Për një shtesë fondi në 

buxhetin e vitit 2000, miratuar për  Prokurorinë 

e Përgjithshme” projektvendimi dhe relacioni 

përkatës. 

 

 

17.10.2000 

17.11.2000 

 

 

 

6 
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1016 Procesverbale të  mbledhjeve të  Këshillit të  

Ministrave për  shqyrtimin e projektligjit: “Për 

një ndryshim në ligjin nr. 8636 datë 6.7.2000, 

“Për zonat e lira”, dhe relacion i Ministrisë së 

Financave, për  këtë çështje.  

 

15.11.2000 

18.11.2000 

 

 

10 

1017 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të  

Ministrave, datë 17.11.2000 për  shqyrtimin e 

projektligjit, për disa ndryshime në ligjin nr. 

7928 datë 27.4.1995 “Për tatimin mbi vlerën e 

shtuar”, mendime e vërejtje për  projektligjin, 

relacion dërguar Kuvendit për  këtë çështje, 

dekret dhe ligji përkatës dërguar Ministrisë së 

Financave”. 

 

 

 

14.11.2000 

20.11.2000 

 

 

 

 

22 

1018 Procesverbale të  mbledhjeve të  Këshillit të  

Ministrave për  shqyrtimin e projektligjit: “Për 

të  drejtën e tubimeve”, mendime e vërejtje për  

projektligjin”, relacion dërguar Kuvendit për  

këtë çështje, dekret dhe ligji përkatës, dërguar 

Ministrisë së Rendit Publik. 

 

 

5.7.2000 

20.11.2000 

 

 

 

53 

1019 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të  

Ministrave për  shqyrtimin e projektligjit: “Për 

ratifikimin e marrëveshjes për  konsolidimin e 

borxhit, ndërmjet Qeverisë së Republikës së 

Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës 

Franceze”, relacion dërguar Kuvendit për  këtë 

çështje, dekret dhe ligji përkatës.           

 

 

30.10.2000 

20.11.2000 

 

 

 

17 

1020 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të  

Ministrave, datë 17.11.2000 për  shqyrtimin e 

projektligjit: “Për garantimin e sigurisë së 

punës së pajisjeve nen presion”, mendime e 

vërejtje për  projektligjin, relacion dërguar 

Kuvendit për  këtë çështje, dekret dhe ligji 

përkatës. 

 

 

15.8.2000 

20.11.2000 

 

 

 

36 

1021 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të  

Ministrave, datë 17.11.2000, për  shqyrtimin e 

projektligjit: “Për garantimin e sigurisë së 

punës së pajisjeve dhe të  instalimeve 

elektrike”, mendime për  projektligjin, relacion 

dërguar Kuvendit për  këtë çështje, dekret dhe 

ligji përkatës, dërguar Ministrisë së Punëve 

Publike.                                                                                                                                                                         

 

 

 

4.8.2000 

20.11.2000 

 

 

 

 

37 

1022 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të  

Ministrave datë 17.11.2000, për  shqyrtimin e 

projektligjit: “Për   disa ndryshime në ligjin nr. 

8560 dt. 22.12.1998 “Për procedurat tatimore 

në Republikën e Shqipërisë”, mendime për  

projektligjin, relacion dërguar Kuvendit për  

këtë çështje, dekret dhe ligji përkatës, dërguar 

Ministrisë së Financave. 

 

 

 

14.11.2000 

20.11.2000 

 

 

 

 

16 

1023 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të    



128 
 

Ministrave, datë 17.11.2000, për  shqyrtimin e 

projektligjit, për një ndryshim në ligjin nr. 

8313, datë 26.3.1998: “Për tatimin mbi 

biznesin e vogël”, mendime për  projektligjin, 

relacion dërguar Kuvendit për  këtë çështje, 

dekret dhe ligji përkatës, dërguar Ministrisë së 

Financave. 

 

 

14.11.2000 

20.11.2000 

 

 

 

16 

1024 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të  

Ministrave, datë 17.11.2000, për  shqyrtimin  e 

projektligjit, për disa ndryshime në ligjin nr. 

8438 datë 28.12.1998: “Për tatimin mbi të  

ardhurat”, mendime për  projektligjin, relacion 

dërguar Kuvendit për  këtë çështje, dekret dhe 

ligji përkatës dërguar Ministrisë së Financave. 

 

 

 

 

14.11.2000 

20.11.2000 

 

 

 

 

 

19 

1025 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të  

Ministrave, datë 17.11.2000 për  shqyrtimin e 

projektligjit: “Për vendosjen e pullave në 

artikujt e duhanit dhe pijeve alkoolike”, 

mendime për  projektligjin, relacion dërguar 

Kuvendit për  këtë çështje, dekret dhe ligji 

përkatës, dërguar Ministrisë së Financave. 

 

 

 

14.11.2000 

20.11.2000 

 

 

 

 

15 

1026 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të  

Ministrave, datë 17.11.2000 për  shqyrtimin e 

projektligjit “Për   sigurinë në pune, në 

veprimtarinë minerare” mendime për  

projektligjin, relacion dërguar Kuvendit për  

këtë çështje, dekret dhe ligji përkatës. 

15.8.2000 

20.11.2000 

 

33 

1027 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të  

Ministrave, datë 17.11.2000, për  shqyrtimin e 

projektligjit: “Për   disa shtesa dhe ndryshime 

në ligjin Nr,.8435, datë 28.12.1998 “Për 

sistemin e taksave në Republikën e Shqipërisë‟, 

relacion dërguar Kuvendit për  këtë çështje, 

dekret dhe ligji përkatës dërguar Ministrisë së 

Financave. 

 

 

14.11.2000 

21.12.2000 

 

 

 

30 

1028 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të  

Ministrave, datë 17.11.2000, për  shqyrtimin e 

projektligjit, për   disa ndryshime në ligjin nr. 

8474 datë 14.4.1999: “Për miratimin e 

nomenklaturës e të  tarifës doganore, ndryshuar 

me ligjin nr. 8558, datë 22.12.1999”, mendime 

për  projektligjin, relacion dërguar Kuvendit 

për  këtë çështje, dekret dhe ligji përkatës 

dërguar Ministrisë së Financave. 

 

 

 

15.11.2000 

21.12.2000 

 

 

 

 

22 

1029 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të  

Ministrave, datë 18.11.2000, për  shqyrtimin e 

projektligjit: “Për   buxhetin e shtetit të  vitit 

2001”, relacion dërguar Kuvendit për  këtë 

çështje, dekret dhe ligji përkatës dërguar 

Ministrisë përkatëse. 

 

16.11.2000 

28.12.2000 

 

 

91 
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1030 Pasqyra me të  dhëna për  buxhetin e shtetit për  

vitin 2001, miratuar me ligjin nr. 8718, dt. 

19.12.2000 

Nentor 2000 

 

Nentor 2000 

 

 

265 

 

1031 Procesverbale të  mbledhjeve të  Këshillit të  

Ministrave, datë 18.11.2000 për  shqyrtimin e 

projektligjit, për disa ndryshime në ligjin nr. 

8437 dt. 28.12.1998: “Për akcizat në 

Republikën e Shqipërisë‟, ndryshuar me ligjin 

nr. 8507 datë 7.7.1999 dhe me ligjin nr. 8595 

datë 6.4.2000, mendime për  projektligjin, 

relacion dërguar Kuvendit për  këtë problem, 

dekret dhe ligji përkatës dërguar Ministrisë së 

Financave. 

 

 

 

 

14.11.2000 

29.12.2000 

 

 

 

 

 

24 

1032 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 616, datë 

21.11.2000: “Për blerjen e shtyllave 

centrifugale,betonarmeje dhe transformatorëve 

të  fuqisë nga KESH sha me procedurën e 

prokurimit të  drejtpërdrejtë”, mendime, 

relacion dhe procesverbali i mbledhjes 

përkatëse. 

 

 

 

21.11.2000 

21.11.2000 

 

 

 

 

9 

1033 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 617, datë 

21.11.2000: “Për lejimin e KESH sha, të  

prokuroje, me procedure”Prokurim i 

drejtpërdrejtë” për  punimet e ndërtim montimit 

dhe të  fuqizimit të   nënstacioneve në Lezhë 

dhe Kavajë, mendime, relacion dhe 

procesverbali i mbledhjes përkatëse. 

 

 

 

21.11.2000 

21.11.2000 

 

 

 

 

8 

1034 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 618, datë 

21.11.2000 “Për blerjen  e energjisë elektrike 

nga KESH, sha me procedurën e prokurimit të  

drejtpërdrejtë‟, mendime, relacion dhe 

procesverbali i mbledhjes përkatëse. 

 

 

21.11.2000 

21.11.2000 

 

 

 

9 

1035 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 619, datë 

21.11.2000: “Për miratimin në parim të  

marrëveshjes ndërmjet Qeverisë së Republikës 

së Shqipërisë dhe Qeverisë Japoneze, për  

pajisjen me aparature mjekësore, të  Shërbimit 

të  pediatrisë, në qendrën spitalore universitare 

“Nënë Tereza” Tiranë”, relacion dhe 

procesverbali i mbledhjes përkatëse. 

 

 

 

21.11.2000 

21.11.2000 

 

 

 

 

10 

    

1036 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 620, dt. 

23.11.2000: “Për shitjen e pjesës së kapitalit 

shtetëror të  SHA, miniera e bitumit Selenice, 

Vlorë”, relacion mendime dhe procesverbali i 

mbledhjes përkatëse. 

 

22.11.2000 

28.11.2000 

 

 

11 

1037 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 621, datë 

29.11.2000: “Për një shtesë në buxhetin e 

Ministrisë së Rendit Publik”, relacion dhe 

 

19.11.2000 

29.11.2000 

 

 

19 
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procesverbali i mbledhjes përkatëse. 

1038 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 622, datë 

23.11.2000: “Për një shtesë fondi në buxhetin e 

vitit 2000, miratuar për  aparatin e Këshillit të  

Ministrave”, mendime, relacion dhe 

procesverbali i mbledhjes përkatëse. 

 

12.10.2000 

30.11.2000 

 

 

8 

1039 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 623,dt. 

23.11.2000: “Për rritje e pagës  baze të  

administratoreve dhe specialisteve në shoqëritë 

huamarrëse dhe në qendrën e ankandeve”, të  

caktuara me vendimin nr. 209 dt. 28.4.1999: 

“Për caktimin e administratoreve të  pavarur në 

shoqëritë huamarrëse, subjekte të  kontrollit”, 

relacion, mendime dhe procesverbali i 

mbledhjes përkatëse. 

 

 

 

 

31.7.2000 

30.11.2000 

 

 

 

 

11 

1040 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 624 dt. 

23.11.2000: “Për miratimin në parim të  

anëtarësimit të  Qeverisë së Republikës së 

Shqipërisë, në fazën e dyte të  programit 

EUFORGEN dhe në fazën  VI të  programit 

ECP/GR (Programi kooperues europian për  

rritjen e burimeve gjenetike bimore”, relacion, 

marrëveshje, mendime dhe procesverbali i 

mbledhjes përkatëse. 

 

 

 

 

11.10.2000 

30.11.2000 

 

 

 

 

 

20 

1041 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 625, dt. 

23.11.2000: “Për një shtesë fondi për  

Ministrinë e Shëndetësisë” për  kurimin në 

Gjermani të  z. Robert Swartz”, relacion dhe 

procesverbali i mbledhjes përkatëse. 

 

21.112000 

30.11.2000 

 

 

8 

1042 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 626, dt. 

23.11.2000: “Për një shtesë fondi investimesh 

në buxhetin e Ministrisë së Kulturës, Rinisë 

dhe Sporteve, për  financimin e projektit 

restaurues të  ansamblit të  ministrive”, relacion 

dhe procesverbali i mbledhjes përkatëse. 

 

 

23.11.2000 

30.11.2000 

 

 

 

7 

1043 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 627 dt. 

23.11.2000: “Për blerjen nga Ministria e 

Punëve Publike të  një autoveturë, me 

procedurën e prokurimit të  drejtpërdrejtë”, 

relacion, mendime dhe procesverbali i 

mbledhjes përkatëse. 

 

 

17.11.2000 

30.11.2000 

 

 

 

7 

1044 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 628 dt. 

30.11.2000: “Për   blerjen e pajisjeve  sekrete të  

komunikimit, për  Ministrinë e Punëve të  

Jashtme”, relacion, mendime dhe procesverbali 

i mbledhjes përkatëse. 

 

25.10.2000 

30.11.2000 

 

 

18 

1045 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 629, datë 

30.11.2000 “Për prokurimin e drejtpërdrejtë të  

fondit për  objektet “Sistemim-asfaltim, dalja 

Fier-Vlore dhe “Riveshje Unaza Fier”, 

 

 

23.11.2000 

30.11.2000 

 

 

 

9 
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relacion, mendime dhe procesverbali i 

mbledhjes përkatëse. 

    

1046 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 630 dt. 

30.11.2000: “Për   prokurim të  drejtpërdrejtë, 

për  rikonstruksionin e ndriçimit të  disa 

rrugëve të  Tiranës”, relacion, mendime dhe 

procesverbali i mbledhjes përkatëse. 

 

22.11.2000 

1.12.2000 

 

 

8 

1047 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 631, dt. 

30.11.2000: “Për përdorim fondesh buxhetore, 

me procedurën e prokurimit të  drejtpërdrejtë, 

në rrugët urbane të  bashkive Gjirokastër dhe 

Korçë‟, relacion, mendim dhe procesverbali i 

mbledhjes përkatëse. 

 

 

16.11.2000 

1.12.2000 

 

 

 

7 

1048 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 632, dt. 

30.11.2000: “Për  përdorim fondesh buxhetore 

me procedure e prokurimit të  drejtpërdrejtë në 

zërin studime e projektime”, mendime relacion 

dhe procesverbali i mbledhjes përkatëse. 

 

 

17.11.2000 

1.12.2000 

 

 

 

11 

1049 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 633 dt. 

30.11.2000: “Për   një shtesë fondi në buxhetin 

e vitit 2000, për  Ministrinë e Rendit Publik dhe 

për  prokurimin e drejtpërdrejtë të  këtij fondi, 

me firmën Prodani  Konstruksion Shpk”, 

relacion, mendime dhe procesverbali i 

mbledhjes përkatëse. 

 

30.11.2000 

1.12.2000 

 

 

 

9 

1050 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 634 dt. 

30.11.2000: “Për disa ndryshime në vendimet 

nr. 357, dt. 7.7.2000, nr. 511, dt. 21.9.2000 nr. 

567, dt. 23.10.2000 dhe në planin e 

shpronësimeve për  vitin 2000, për  Ministrinë 

e Transportit, në objektet me financim të  

huaj”, relacion, mendime dhe procesverbali i 

mbledhjes përkatëse. 

 

 

 

23.11.20004. 

 

 

 

 

15 

1051 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 636 datë 

30.11.2000, për   disa ndryshime dhe shtesa në 

vendimin nr. 328, dt. 26.6.1995: “Për   trajtimin 

ekonomik financiar të  Njësisë së Transportit 

Mjekësor me helikopterë”, mendime, relacion 

dhe procesverbali i mbledhjes përkatëse. 

 

 

14.11.2000 

4.12.2000 

 

 

 

9 

1052 Vendime të  Këshillit të  Ministrave nr. 

637,638 datë 30.11.2000 për  mbylljen e 

minierave të  hekur-nikelit në rrethet Pogradec 

e Librazhd dhe disa minierave të  kromit në 

rrethet Tropojë, Mat, Bulqizë etj. 

Mendime,relacione dhe procesverbali i 

mbledhjes përkatëse. 

 

 

19.4.2000 

4.12.2000 

 

 

 

37 

1053 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 639, dt. 

30.11.2000: “Për rritjen e shtesës së 

vështirësisë në Shërbimin e efektivave në 
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kompaninë operative dhe degën e ruajtjes dhe 

sigurimit të  objekteve, në batalionin e parë, të  

dyte, të  trete dhe në batalionin special, në 

Gardën e Republikës”, mendime për  

projektvendimin, relacion dhe procesverbalet e 

mbledhjeve përkatëse. 

 

21.11.2000 

4.12.2000 

 

 

14 

1054 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 640 dt. 

30.11.2000: “Për rritjen e pagesës kalimtare të  

ushtarakeve në rezerve (lirim)” relacion, 

mendime dhe procesverbali i mbledhjes 

përkatëse. 

 

4.9.2000 

4.12.2000 

 

 

10 

1055 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 641 datë 

30.11.2000, për një shtesë në vendimin nr. 335, 

dt. 2.9.1997: “Për   pajisjen me pasaporte 

Shërbimi dhe diplomatike”, relacion dhe 

procesverbali i mbledhjes përkatëse. 

 

 

30.11.2000 

5.12.2000 

 

 

 

4 

1056 Vendim i Këshillit të  Ministrave, nr. 642 dt. 

30.11.2000: “Për dhënie fondi si ndihme 

familjeve, banesat e të  cilëve janë dëmtuar nga 

predhat luftarake gjatë bombardimit të  

Jugosllavisë nga forcat e NATOS-s”, relacion, 

mendime dhe procesverbali i mbledhjes 

përkatëse. 

 

 

 

15.11.2000 

5.12.2000 

 

 

 

 

12 

1057 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 643 dt. 

30.11.2000, për mbulimin e efekteve financiare 

të  vendimit nr. 461 dt. 16.11.2000, të  

Kuvendit të  Republikës së Shqipërisë: “Për 

miratimin e strukturës, të  organikes dhe të  

vendeve të  punës të  Sekretariatit Teknik, 

tabelës së pagave dhe buxhetit ,te Komisionit të  

Shërbimit Civil për  gjashtëmujorin e dyte të  

vitit 2000”, relacion dhe procesverbali i 

mbledhjes përkatëse. 

 

 

 

 

 

23.11.2000 

5.12.2000 

 

 

 

 

 

 

9 

1058 Procesverbal i Mbledhjes së Këshillit të  

Ministrave,datë 23.11.2000 për  shqyrtimin e 

projektligjit: “Për aderimin  e Republikës së 

Shqipërisë në traktatin e OBPI-së, për 

interpretimet ekzekutimet dhe fonogramet”, 

relacion dërguar Kuvendit për  këtë çështje, 

dekret dhe ligji përkatës, dërguar Ministrisë së 

Punëve të  Jashtme. 

 

 

 

19.11.2000 

1.12.2000 

 

 

 

 

33 

1059 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të  

Ministrave, datë 23.11.2000, për  shqyrtimin e 

projektvendimit: “Për një shtesë fondi 

investimesh, në buxhetin e vitit 2000, miratuar 

për  Shërbimin Informativ Shtetëror”, relacion 

dhe projektvendimi përkatës. 

 

 

15.11.2000 

23.11.2000 

 

 

 

5 

1060 Procesverbali i mbledhjes së Këshillit të  

Ministrave për  diskutimin, rreth një ngjarje të  

rende të  ndodhur në Tropojë. 

28.11.2000 

28.11.2000 

 

4 
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1061 Procesverbali i mbledhjes i mbledhjes së 

Këshillit të  Ministrave datë 30.11.2000, për  

diskutimin: “Për zgjedhjet për  pushtetin lokal, 

reagimi ndërkombëtar dhe reflektimi i 

Qeverisë”. 

 

30.11.2000 

30.11.2000 

 

 

15 

1062 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të 

Ministrave për  shqyrtimin e projektligjit : “Për 

organizimin dhe funksionimin e Këshillit të  

Lartët e Drejtësisë”, relacion dërguar Kuvendit 

për  këtë çështje dhe projektligji përkatës. 

 

2.11.2000 

4.11.2000 

 

 

22 

1063 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të  

Ministrave datë 30.11.2000 për  shqyrtimin e 

projektligjit, për disa ndryshime në ligjin nr. 

8093, datë 21.3.1996:  “Për rezervat ujore”, 

relacion dërguar Kuvendit për  këtë çështje”, 

dekret dhe ligji përkatës. 

 

 

30.10.2000 

13.2.2000 

 

 

 

20 

1064 Procesverbal I mbledhjes së Këshillit të  

Ministrave, datë 30.11.2000, për  shqyrtimin e 

projektligjit, për disa shtesa dhe ndryshime në 

ligjin nr. 8080, datë 1.3.1996: “Për letrat me 

vlere” mendime, relacion dërguar Kuvendit për  

këtë çështje, dekret dhe ligji përkatës dërguar 

Ministrisë së Financave. 

 

 

6.11.2000 

5.12.2000 

 

 

 

31 

1065 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të  

Ministrave, datë 30.11.2000, për  shqyrtimin e 

projektvendimit, për disa ndryshime në 

vendimin nr. 766, dt. 8.12.1998: “Për pagesën e 

punonjësve të  disa linjave teknologjike, 

ushtarake, të  rëndësi se së veçantë” 

projektvendimi, mendime rreth tij dhe relacioni 

përkatës. 

 

 

13.9.2000 

30.11.2000 

 

 

 

11 

1066 Procesverbale të  mbledhjes së Këshillit të 

Ministrave, për  shqyrtimin e projektvendimit: 

“Për financimin e botimit të  albumit fotografik 

Shqipëria” mendime për  projektvendimin dhe 

relacioni përkatës. 

 

13.10.200 

5.12.2000 

 

 

11 

1067 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 644, datë 

5.12.2000: “Për miratimin në parim dhe për  

zbatimin e programit operacional të  vendit 

(COP 2000), për  Vitin 2000, në kuadër të  

programit “PHARE” të  Komisionit Europian, 

relacion dhe procesverbali i mbledhjes 

përkatëse. 

 

5.12.2000 

8.12.2000 

 

 

32 

1068 Vendim  i Këshillit të  Ministrave nr. 645, datë 

5.12.2000, për  një ndryshim në vendimin nr. 

531 datë 5.10.2000, për  një ndryshim në 

vendimin nr. 531 datë 5.10.2000: “Për kuotën e 

pranimit në Akademinë e Policisë në vitin 

shkollor 2000-2001, në sistemin me shkëputje 

nga puna”, relacion  procesverbali i mbledhjes 

 

 

1.12.2000 

8.12.2000 

 

 

 

5 
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përkatëse. 

1069 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 646, datë 

5.12.2000: “Për miratimin e rritjes së kapitalit 

të  Republikës së Shqipërisë, në Bankën e 

Zhvillimit të  Këshillit të  Europës”, mendime 

për  projektvendimin, relacion dhe 

procesverbali i mbledhjes përkatëse. 

 

 

24.11.2000 

8.12.2000 

 

 

 

12 

1070 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 647, datë 

5.12.2000: “Për një shtesë fondi për  Ministrinë 

e Shëndetësisë, për  kurimin e deputetit Dritan 

Cerma”, relacion dhe procesverbali i mbledhjes 

përkatëse. 

 

5.12.2000 

5.12.2000 

 

 

4 

1071 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 648, datë 

5.12.2000: “Për një shtesë në buxhetin e vitit 

2000, miratuar për  Ministrinë e Transportit”, 

relacion dhe procesverbali i mbledhjes 

përkatëse.  

5.12.2000 

8.12.2000 

 

12 

1072 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 649 datë 

5.12.2000: “Për përdorimin e procedurës 

“Prokurim i drejtpërdrejtë”, me shoqërinë 

“Pietro Bereta”,SPA Itali”, mendime për  

projektvendimin, relacion dhe procesverbali i 

mbledhjes përkatëse. 

 

 

6.11.2000 

8.12.2000 

 

 

 

15 

1073 Vendim I Këshillit të  Ministrave nr. 650 datë 

5.12.2000:“Për përdorimin e procedurës 

“Prokurim i drejtpërdrejtë, për  

rikonstruksionin e viles nr. 9 në bllokun e 

vilave, në plazhin e Vlorës,mendime, relacion 

dhe procesverbalet e mbledhjeve për  këtë 

çështje.  

 

23.11.2000 

8.12.2000 

 

 

14 

1074 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 651, datë 

5.12.2000: “Për përdorimin dhe 

konfeksionimin e veshjeve të  artikujve për  

fjetje dhe saracerive për  nevojat e ushtrisë‟, 

relacion dhe procesverbali i mbledhjes 

përkatëse. 

 

1.12.2000 

8.12.2000 

 

 

11 

1075 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 652, datë 

5.12.2000, për   disa shtesa dhe ndryshime në 

vendimin nr. 224, datë 15.5.1995: “Për krijimin 

e Këshillit Konsultativ të  Aviacionit Civil”, 

mendime për  projektligjin, relacion dhe 

procesverbali i mbledhjes përkatëse. 

 

 

8.8.2000 

8.12.2000 

 

 

13 

1076 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 653, datë 

5.12.2000: “Për   miratimin në parim, të  

kontratës financiare, për  shumën 34 milionë 

euro, ndërmjet Shqipërisë dhe Bankës 

Europiane të  Investimeve, për  projektin për  

rrugët Lushnjë-Fier, Fier-Vlorë dhe Tepelenë-

Gjirokastër”, relacion dhe procesverbal i 

mbledhjes përkatëse. 

 

 

5.12.2000 

8.12.2000 

 

 

 

38 
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1077 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 654, datë 

5.12.2000:  “Për përdorim fondesh buxhetore 

me procedure “Prokurim i drejtpërdrejtë‟ në 

rrugën “Ndre Mjeda‟ Tiranë, mendime për  

projektvendimin, relacion  dhe procesverbali i 

mbledhjes përkatëse. 

 

17.11.2000 

8.12.2000 

 

 

9 

1078 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 655, datë 

5.12.2000: “Për  emërimin në detyrë të  

Kryetarit të  Qendrës Kombëtare të  

Kinematografisë”, relacion dhe procesverbali i 

mbledhjes përkatëse. 

21.11.2000 

11.12.2000 

 

9 

1079 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të  

Ministrave, datë 5.12.2000 për  shqyrtimin e 

projektvendimit: “Për   zbatimin e statusit 

„Dëshmor i Atdheut”, mendime për  

projektvendimin dhe relacioni përkatës. 

 

 

19.9.2000 

5.12.2000 

 

 

23 

1080 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të  

Ministrave, datë 5.12.2000 për  shqyrtimin e 

projektligjit: “Për investimet kolektive në 

fondet e letrave me vlerë”, mendime për  

projektligjin, informacion shpjegues, relacion 

dërguar Kuvendit për  këtë çështje dhe 

projektligji përkatës. 

 

29.6.1998 

5.12.2000 

 

 

79 

1081 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të  

Ministrave, datë 5.12.2000, për  shqyrtimin e 

projektligjit: “Për mbulimin e detyrimeve të  

shtetit ndaj Bankës së Kursimeve sha dhe për  

rikapitalizimin e saj, nëpërmjet emetimit të  

bonove të  thesarit” mendime për  projektligjin, 

relacion dërguar Kuvendit për  këtë çështje, 

dekret dhe ligji përkatës dërguar Ministrisë së 

Financave. 

 

 

 

16.11.2000 

29.12.2000 

 

 

 

 

14 

1082 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 656 datë 

12.12.2000: “Për miratimin në parim të  

Konventës së OKB –se, për  luftën kundër 

krimit të  organizuar ndërkombëtar dhe të  dy 

protokolleve të  saj”, relacion i Ministrisë së 

Punëve të  Jashtme, dërguar Këshillit të  

Ministrave për  këtë çështje dhe Konventa me 

protokollet përkatëse. 

 

 

9.12.2000 

12.12.2000 

 

 

 

53 

1083 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 658 datë 

13.12.2000: “Për disa ndryshime në 

destinacionin e fondeve buxhetore, të  

miratuara për  vitin 2000, për  Kuvendin e 

Republikës së Shqipërisë‟, relacion dhe 

procesverbali i mbledhjes përkatëse. 

 

31.10.2000 

15.12.2000 

 

 

10 

1084 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 659, datë 

13.12.2000: “Për një shtesë në buxhetin e vitit 

2000 miratuar për  Ministrin e Rendit Publik 

 

 

7.12.2000 
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dhe për  prokurimin e drejtpërdrejtë të  këtij 

fondi me shoqërinë gjermane “MOTOR-FLUG 

GMBH” mendime për  projektvendimin, 

relacion dhe procesverbali i mbledhjes 

përkatëse. 

15.12.2000 11 

1085 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 660, datë 

13.12.2000: “Për shitje trualli, selisë së 

Arqipeshkevisë”, relacion dhe procesvrbali i 

mbledhjes përkatëse. 

 

8.12.2000 

15.12.2000 

 

 

10 

1086 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 661, datë 

13.12.2000: “Për  kalimin e fondeve të  

kushtëzuara në zërin paga dhe sigurime 

shoqërore”, mendime për  projektvendimin, 

relacion dhe procesverbali i mbledhjes 

përkatëse. 

 

13.12.2000 

15.12.2000 

 

 

8 

1087 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 662 datë 

13.12.2000: “Për përdorimin e procedurës së 

prokurimit të  drejtpërdrejtë për  ndërtimin e 

rrjetit informatik të  kabinetit të  Kryeministrit 

dhe për  blerjen e disa kasafortave”, mendime 

për  projektvendimin, relacion dhe 

procesverbali i mbledhjes përkatëse. 

 

 

 

4.12.2000 

15.12.2000 

 

 

 

 

25 

1088 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 663, datë 

13.12.2000: “Për dhënie emri Akademisë së 

Policisë së Shtetit”, propozimi për  këtë çështje, 

relacion dhe procesverbali përkatës. 

13.12.2000 

15.12.2000 

 

9 

1089 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 664 datë 

13.12.2000: “Për miratimin e planit të  veprimit 

për  përmirësimin e treguesve tekniko-

financiare të  KESH, sha”, relacion, plani dhe 

procesverbali i mbledhjes përkatëse. 

 

12.12.2000 

16.12.2000 

 

 

70 

1090 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 665, datë 

15.12.2000: “Për përballimin e shpenzimeve 

për  festimin e Vitit të  Ri nga bashkia e 

Tiranës”, relacion, preventiva dhe 

procesverbalet e mbledhjeve përkatëse. 

 

11.12.2000 

16.12.2000 

 

 

21 

1091 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 666, datë 

15.12.2000 “Për dhënien ndihme familjes së z. 

Nimet Skënderi, banues në komunën Lazarat, 

Gjirokastër”, relacion, mendime dhe 

procesverbali i mbledhjes përkatëse. 

 

27.11.2000 

16.12.2000 

 

 

11 

1092 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 667, datë 

15.12.2000: “Për kalimin e rrugëve rurale në 

administrimin e Këshillave të  Qarqeve”, 

relacion, mendime dhe procesverbali i 

mbledhjes përkatëse. 

 

1.12.2000 

16.12.2000 

 

 

13 

1093 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 668 datë 

15.12.2000: “Për përdorimin e procedurës së 

prokurimit të  drejtpërdrejtë për  

rikonstruksionin e rrjetit të  ndriçimit të  

 

 

23.11.2000 

16.12.2000 

 

 

 

15 
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shëtitores “Taulantia” Durrës, mendime, 

relacion dhe procesverbali i mbledhjes 

përkatëse. 

1094 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 669, datë 

15.12.2000: “Për blerje automjetesh për  

policinë rrugore, nga Ministria e Rendit Publik, 

me procedurën e prokurimit të  drejtpërdrejtë”, 

mendime, relacion dhe procesverbali i 

mbledhjes përkatëse. 

 

 

25.10.2000 

16.12.2000 

 

 

 

21 

1095 Vendimi i Këshillit të  Ministrave nr. 670 datë 

15.12.2000: “Për blerje pajisjesh speciale nga 

Ministria e Rendit Publik me procedurën e 

prokurimit të  drejtpërdrejtë me shoqërinë 

“Sipe Elektronic GmbH” Gjermani” relacion, 

mendime dhe procesverbali i mbledhjes 

përkatëse. 

 

 

6.12.2000 

16.12.2000 

 

 

 

10 

1096 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 671, datë 

15.12.2000: “Për krijimin e komisionit 

mjekësor të  përcaktimit të  verbërisë” 

mendime për  projektvendimin, relacion dhe 

procesverbal i mbledhjes përkatëse. 

 

8.6.2000 

16.12.2000 

 

 

11 

1097 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 672 datë 

15.12.2000: “Për disa shtesa dhe ndryshime në 

vendimin nr. 766, datë 8.12.1998 “Për pagesën 

e punonjësve të  disa linjave teknologjike 

ushtarake të  rëndësi se së veçantë” mendime, 

relacion dhe procesverbali i mbledhjes 

përkatëse. 

 

 

11.9.2000 

16.12.2000 

 

 

 

11 

1098 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 673 datë 

15.12.2000:“Për blerjen e materialeve të  

nevojshme  sportive për  sallën e peshëngritjes, 

me procedure e prokurimit të  drejtpërdrejtë me 

shoqërinë  “Sport Intermnational Trade 

Promotion”, mendime, relacion dhe 

procesverbali i mbledhjes përkatëse. 

 

 

12.12.2000 

16.12.2000 

 

 

 

14 

1099 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 674,datë 

15.12.2000: “Për përdorimin e procedurës së 

prokurimit të  drejtpërdrejtë për  blerjen e disa 

materialeve për  Komisionin  Shërbimit Civil”, 

mendime për  projektvendimin, relacion dhe 

procesverbali i mbledhjes përkatëse. 

 

 

6.12.2000 

16.12.2000 

 

 

 

6 

1100 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 675, datë 

15.12.2000: “Për një shtesë fondi në buxhetin e 

Ministrisë së Kulturës Rinise dhe Sporteve”, 

mendime, relacion dhe procesverbalet e 

mbledhjeve përkatëse. 

 

16.11.2000 

16.12.2000 

 

 

16 

1101 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 676, datë 

15.12.2000: “Për një shtesë fondi në buxhetin e 

Ministrisë së Kulturës Rinise dhe Sporteve, për  

ruajtjen e masës së shpërblimit të  ekipit 

 

 

5.12.2000 

16.12.2000 

 

 

 

9 
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kombëtar të  futbollit”, mendimi, relacioni dhe 

procesverbali i mbledhjes përkatëse. 

1102 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 677, datë 

15.12.2000: “Për një shtesë në buxhetin e 

shtetit të  vitit 2000, të  aparatit të  Këshillit të  

Ministrave dhe për  prokurimin e drejtpërdrejtë 

të  fondeve për  botimin e revistave “Në 

Kosovë” dhe “Drejt”,relacion, mendime dhe 

procesverbali i mbledhjes përkatëse. 

 

 

14.11.2000 

16.12.2000 

 

 

 

17 

1103 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 678 datë 

15.12.2000, për disa ndryshime në vendimin nr. 

34, dt. 7.1.1999: “Për Drejtorinë e Shërbimeve 

Qeveritare dhe trajtimin e personaliteteve të  

larta”, mendime, relacion dhe procesverbali i 

mbledhjeve përkatëse. 

 

 

6.11.2000 

15.12.2000 

 

 

 

12 

1104 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 679, datë 

15.12.2000: “Për dhënie fondi për  shoqatën e 

invalidëve të  punës”, relacion dhe 

procesverbali i mbledhjes përkatëse.  

11.12.2000 

16.12.2000 

 

6 

1105 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 680 datë 

15.12.2000: “Për blerje traversash druri për  

linjat hekurudhore nga Drejtoria e Përgjithshme 

e Hekurudhave, në Durrës, me procedure e 

prokurimit të  drejtpërdrejtë”, mendime, 

relacion dhe procesverbali i mbledhjes 

përkatëse. 

 

 

12.12.2000 

16.12.2000 

 

 

 

18 

1106 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 681, datë 

15.12.2000: “Për   emërimin e anëtarit të  

Komisionit Kombëtar Rregullator të  sektorit të  

furnizimit me ujë dhe largimit e përpunimit të  

ujërave të  ndotura”, relacion dhe procesverbali 

i mbledhjes përkatëse. 

 

15.12.2000 

16.12.2000 

 

 

7 

1107 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 682, datë 

15.12.2000: “Për miratimin e memorandumit 

teknik operativ për  sektorin hidrik të  Tiranës”, 

mendime për  projektvendimin, relacion dhe 

procesverbali i  mbledhjes përkatëse. 

 

22.11.2000 

28.12.2000 

 

 

16 

1108 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 683 datë 

15.12.2000: “Për blerjen nga KESH sha me 

procedure “Kërkesë për  kuotim”, të  energjisë 

elektrike për  periudhën Janar-Mars 2001”, 

relacion, mendime dhe procesverbali i 

mbledhjes përkatëse. 

 

 

 

 

12 

1109 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 684,datë 

15.12.2000, për një ndryshim në vendimin  nr. 

627 dt. 23.11.2000: “Për blerje e një autoveturë 

nga Ministria e Punëve Publike me procedure e 

prokurimit të  drejtpërdrejtë”, relacion dhe 

procesverbali i mbledhjes përkatëse. 

 

6.12.2000 

18.12.2000 

 

 

6 

1110 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 685, datë   
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15.12.2000, për   përdorim fondesh buxhetore 

me procedure “Prokurim i drejtpërdrejtë, për  

zërin “Studime e projektime‟, mendime për  

projektvendimin, relacion dhe procesverbali i 

mbledhjes përkatëse. 

27.11.2000 

18.12.2000 

9 

1111 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 686, datë 

15.12.2000: “Për përdorim fondesh buxhetore, 

me procedurën e prokurimit të  drejtpërdrejtë, 

për  rrugën „Komuna e Parisit” në Tiranë, 

mendime për  projektvendimin, relacion dhe 

procesverbali i mbledhjes përkatëse. 

 

6.12.2000 

18.12.2000 

 

 

11 

1112 Vendim i Këshillit të  Ministra ve nr. 687 datë 

15.12.2000, për një ndryshim në vendimin nr. 

723, dt. 19.11.1998, për zbatimin e ligjit nr. 

7889 dt. 14.12.1994, “Për statusin e invalidit”, 

relacion dhe procesverbali i mbledhjes 

përkatëse. 

 

7.12.2000 

18.12.2000 

 

 

7 

1113 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 688, datë 

15.12.2000, “Për përdorim fondesh buxhetore, 

me procedure e prokurimit të  drejtpërdrejtë, 

për  kolektorin e ujërave të  zeza në Durrës”, 

mendime, relacion dhe procesverbali i 

mbledhjes përkatëse. 

 

7.12.2000 

18.12.2000 

 

 

8 

1114 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 689, datë 

15.12.2000: “Për   përdorimin e procedurës së 

prokurimit të  drejtpërdrejtë, për  ndërtimin e 

rrjetit shpërndarës për  ujësjellësin e Saukut”, 

relacion dhe procesverbali i mbledhjes 

përkatëse. 

 

15.12.2000 

15.12.2000 

 

 

17 

1115 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 690 datë 

15.12.2000: “Për përdorimin e procedurës së 

prokurimit të  drejtpërdrejtë për  ndërtim-

rikonstruksionin e godinës së ISTN-se Tiranë” 

relacion i Ministrisë së Punëve Publike për  

këtë çështje. 

Procesverbali i mbledhjes ndodhet në dosjen 

nr. 1114) 

 

 

6.12.2000 

15.12.2000 

 

 

 

9 

1116 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 691 datë 

15.12.2000, për një ndryshim në vendimin nr. 

461 datë 17.8.2000: “Për miratimin e 

amendamentit të  marrëveshjes së grantit 

Italian, ndërmjet Qeverisë së Shqipërisë dhe 

IDA, për  projektin “Konsulencë për  

privatizimin e sektorëve strategjike” relacion 

dhe procesverbali i mbledhjes përkatëse. 

 

 

 

 

9.12.2000 

19.12.2000 

 

 

 

 

8 

1117 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 692 datë 

15.12.2000: “Për shtesë fondi në buxhetin e 

vitit 2000, miratuar për  bashkinë e Tiranës 

“Për   sistemimin, rregullimin dhe asfaltimin e 

një pjese të  rrugës së Kavajës dhe për   

 

 

15.12.2000 

20.12.2000 

 

 

 

12 
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përdorimin këtij fondi me procedurën e 

prokurimit të  drejtpërdrejtë, relacion dhe 

procesverbali i mbledhjes përkatëse. 

1118 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 693 datë 

15.12.2000, “Për pagimin e kontributit të  

Qeverisë shqiptare, për  mbrojtjen e zyrës 

lokale të  PNUD-it‟, relacion dhe procesverbali 

i mbledhjes përkatëse. 

 

12.12.2000 

15.12.2000 

 

 

8 

1119 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 694, datë 

15.12.2000 “Për miratimin në parim, të  

protokollit të  bisedimeve të  sesionit të  parë, 

të  komisionit të  përbashkët shqiptaro-italian, 

për  bashkëpunimin shkencor dhe teknologjik”, 

mendime, relacion dhe procesverbali i 

mbledhjeve përkatëse. 

 

 

10.11.2000 

21.10.2000 

 

 

 

66 

1120 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 732, datë 

15.12.2000, “Për përdorimin e procedurës së 

prokurimit të  drejtpërdrejtë, për  

rikonstruksionin e pjesshëm të  zyrave të  

Drejtorisë së Përgjithshme të  Ujësjellës-

Kanalizimeve‟, relacion i Ministrisë së Punëve 

Publike për  këtë çështje. 

 

 

6.12.2000 

29.12.2000 

 

 

 

4 

1121 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të  

Ministrave, datë 20.7.2000 për  shqyrtimin e 

projektligjit “Për ratifikimin e marrëveshjeve të  

rezultateve të  raundit të  Uruguajit, për  

negociatat shumëpalëshe tregtare” relacion 

dërguar Kuvendit për  këtë çështje, dekret dhe 

ligji përkatës. 

 

 

19.7.2000 

7.8.2000 

 

 

 

 

15 

1122 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të  

Ministrave, datë 13.12.2000 për  shqyrtimin e 

aktit normative “Për përjashtimin nga TVSH-ja 

e gazit të  lëngshëm dhe e pajisjeve qe punojnë 

me gaz të  lëngshëm e që përdoren për  ngrohje 

dhe gatime” akt normative dhe relacion dërguar 

Kuvendit, dekret dhe ligji përkatës. 

 

 

11.12.2000 

15.12.2000 

 

 

 

20 

1123 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të  

Ministrave, datë 15.12.2000, për  diskutimin 

mbi situatën energjetike në vend. 

5.12.2000 

5.12.2000 

 

10 

1124 Procesverbale të  mbledhjeve të  Këshillit të  

Ministrave, për  shqyrtimin e projektvendimit 

“Për   mënyrën e funksionimit të  Entit 

Kombëtar të  Banesa ve”, mendime, relacion 

dhe projektvendimi përkatës. 

 

 

28.6.2000 

15.12.2000 

 

 

11 

1125 Vendim i Këshillit të  Ministrave e nr. 695, 

datë 20.12.2000, për një ndryshim në vendimin 

nr. 102, datë 5.3.1999: Për trajtimin me strehim 

të  funksionareve politike dhe të  nëpunësve 

civile të  administratës së Lartë shtetërore”, 

relacion dhe procesverbali i mbledhjes 

 

 

20.12.2000 

20.11.2000 

 

 

 

4 
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përkatëse. 

1126 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 696 datë 

20.12.2000, “Për   blerjen e vajit për  

transformatorë nga KESH sha me procedure 

Kërkesë për  kuotim, relacion dhe 

procesverbali i mbledhjes përkatëse. 

20.12.2000 

20.12.2000 

 

7 

1127 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 697, datë 

20.12.2000: “Për blerjen e transformatorëve të  

përdorur nga KESH-sha  me procedure Kërkesë 

për  kuotim”, mendime, relacion dhe 

procesverbali i mbledhjes përkatëse. 

 

19.12.2000 

20.12.2000 

 

 

12 

1128 Vendimi i Këshillit të  Ministrave nr. 698, datë 

20.12.2000: “Për   blerjen e materialeve 

elektrike nga KESH sha me procedure 

prokurim i drejtpërdrejtë‟, relacion, mendime 

dhe procesverbali i mbledhjes përkatëse. 

 

13.12.2000 

20.12.2000 

 

 

20 

1129 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 699, datë 

20.12.2000: “Për blerjen  e kabllit të  tensionit 

të  mesëm, nga KESH sha, me procedure 

“Kërkesë për  kuotim”, relacion dhe 

procesverbali i mbledhjes përkatëse. 

 

20.12.2000 

20.12.2000 

 

 

7 

1130 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 700, datë 

20.12.2000: “Për blerjen nga Ministria e 

Mbrojtjes me procedure e prokurimit të  

drejtpërdrejtë, të  karburantit për  helikopterët e 

forcave ajrore të  Republikës së Shqipërisë”, 

mendime, relacion dhe procesverbali i 

mbledhjes përkatëse.  

 

 

19.12.2000 

20.12.2000 

 

 

 

8 

1131 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 701, datë 

20.12.2000: “Për një shtesë në buxhetin e 

shtetit për  vitin 2000, miratuar për  aparatin e 

Këshillit të  Ministrave për  blerje automjetesh, 

me procedurën e prokurimit të  drejtpërdrejtë”, 

mendime, relacion dhe procesverbali i 

mbledhjes përkatëse. 

 

 

20.12.2000 

20.12.2000 

 

 

 

8 

1132 Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 702, datë 

20.12.2000, “Për   blerje pajisjesh nga Ministria 

e Punëve Publike, me procedurën e prokurimit 

„Kërkesë për  kuotim‟, mendime, relacion dhe 

procesverbali i mbledhjes përkatëse. 

 

19.12.2000 

20.12.2000 

 

 

8 

1133 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 703, datë 

21.12.2000: “Për shpërblimin e anëtareve të  

Komisionit të  Vlerësimit të  Ofertave për  

privatizimin e AMC sha”, sha, mendime, 

relacion dhe procesverbali i mbledhjes 

përkatëse. 

 

12.10.2000 

22.12.2000 

 

 

9 

1134 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 704, datë 

21.12.2000, për disa shtesa dhe ndryshime në 

vendimin nr. 129 datë 18.3.1999: “Për 

procedurat dhe kushtet për  dhënien e lejeve e 

 

 

 

11.12.2000 
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të  autorizimeve për  tregtimin e naftës, gazit 

dhe nënprodukteve të  tyre”, ndryshuar me 

vendimin nr. 4, datë 12.1.2000 të  Këshillit të  

Ministrave, mendime, për  projektvendimin, 

relacion dhe procesverbali i mbledhjes 

përkatëse. 

22.12.2000 11 

1135 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 706, datë 

21.12.2000: “Për blerjen nga bashkia e Tiranës, 

të   një autoveturë me procedurën e prokurimit 

të  drejtpërdrejtë”, mendime, relacion dhe 

procesverbali i mbledhjes përkatëse. 

 

 

23.11.2000 

21.12.2000 

 

 

 

8 

1136 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 708, datë 

21.12.2000, për disa ndryshime në vendimin nr. 

206, datë 26.3.1998: “Për kriteret e 

pjesëmarrjes së shtetit në përballimin e dëmeve 

në raste fatkeqësish”, mendime, relacion dhe 

procesverbali i mbledhjes përkatëse. 

 

11.12.2000 

22.12.2000 

 

 

7 

1137 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 707, datë 

21.12.2000: “Për   transferimin e fondeve 

buxhetorë për  vitin 2000, nga Drejtoria e 

Përgjithshme e Pyjeve dhe Kullotave, në 

Ministrinë e Bujqësisë dhe Ushqimit”, 

mendime, relacion dhe procesverbali i 

mbledhjes përkatëse. 

 

 

 

12.12.2000 

23.12.2000 

 

 

 

9 

1138 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 709, datë 

21.12.2000: “Për   një shtesë fondi në buxhetin 

e Ministrisë së Rendit Publik për  vitin 2000”, 

mendime, relacion dhe procesverbal i 

mbledhjes përkatëse. 

 

18.12.2000 

23.12.2000 

 

 

7 

1139 Vendimi i Këshillit të  Ministrave nr. 710, datë 

21.12.2000: “Për dhënie ndihme ekonomike, 

familjes së të  ndjerit Artan Gjyzeli‟, relacion 

dhe procesverbali i mbledhjes përkatëse. 

16.12.2000 

22.12.2000 

 

8 

1140 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 711, datë 

21.12.2000: “Për një shtesë fondi në buxhetin e 

Ministrisë së Punës dhe Çështjeve Sociale për  

vitin 2000”, relacion dhe procesverbali i 

mbledhjes përkatëse. 

 

21.12.2000 

22.12.2000 

 

 

7 

1141 Vendim i Këshillit të  Ministr5ave nr. 712, datë 

21.12.2000: “Për një shtesë fondi në buxhetin e 

vitit 2000 për  Ministrinë e Pushtetit Lokal” 

relacion dhe procesverbali i mbledhjes  

përkatëse. 

21.12.2000 

22.12.2000 

 

6 

1142 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 713, datë 

20.12.2000 “Për prokurimin e drejtpërdrejtë me 

firmën “HELIAIR SERVICES”, për  riparimin 

e helikopterit tip Mi-8”, mendime relacion dhe 

procesverbali i mbledhjes përkatëse. 

 

 

15.12.2000 

20.12.2000 

 

 

9 

1143 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 714, dt. 

21.12.2000:”Për një shtesë fondi në buxhetin e 
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vitit 2000 të  Ministrisë së Arsimit dhe 

Shkencës për  klubin e internetit, në qytetin 

„Studenti” mendime, relacion dhe procesverbali 

i mbledhjes përkatëse. 

14.12.2000 

22.12.2000 

 

7 

1144 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 715, datë 

21.12.2000: “Për një shtesë fondi në buxhetin e 

vitit 2000, miratuar për  Ministrinë e 

Shëndetësisë, për  kurimin e Redon Genc 

Urucit”, relacion dhe procesverbali i mbledhjes 

përkatëse. 

 

15.12.2000 

22.12.2000 

 

 

5 

1145 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 716, datë 

21.12.2000: “Për një ndryshim në fondet 

buxhetore të  vitit 2000”, relacion dhe 

procesverbali i mbledhjes përkatëse. 

15.12.2000 

22.12.2000 

 

7 

1146 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 717, datë 

21.12.2000: “Për shtesë fondi për  Ministrinë e 

Shëndetësisë, për  kurimin në Itali të  z. Vili 

Minarolli”, mendime, relacion dhe 

procesverbali i mbledhjes përkatëse. 

 

5.12.2000 

22.12.2000 

 

 

7 

1147 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 718, datë 

21.12.2000: “Për   shpalljen pasuri kulturore të  

disa kalave dhe kështjellave”, mendime për  

projektvendimin, relacion dhe procesverbali i 

mbledhjes përkatëse. 

 

1.8.2000 

26.12.2000 

 

 

9 

1148  Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 719, datë 

21.12.2000, për disa shtesa dhe ndryshime në 

vendimin Nr,129, datë 18.3.1999: “Për 

procedurat dhe kushtet për  dhënien e lejeve të  

autorizimeve për  tregtimin e naftës, gazit dhe 

nënprodukteve të  tyre” dhe relacioni përkatës. 

 

14.12.2000 

26.12.2000 

 

 

5 

1149 Vendim i Këshillit të  Ministrtave nr. 720, datë 

21.12.2000: “Për një shtesë fondi në buxhetin e  

vitit 2000, miratuar për  Pokurorinë e 

Përgjithshme” dhe procesverbali i mbledhjes 

përkatëse.  

 

21.12.2000 

26.12.2000 

 

 

4 

1150 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 721, datë  

21.12.2000: “Për përballimin e shpenzimeve të  

shkollimit të  fëmijëve të  punonjësve tanë që 

punojnë në përfaqësitë tona diplomatike”, 

mendime, relacion dhe procesverbali i 

mbledhjes përkatëse. 

 

11.12.2000 

26.12.2000 

 

 

8 

1151 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 722, dt. 

21.12.2000, për   një ndryshim në vendimin nr. 

349, dt. 23.5.1998 “Për një ndryshim në 

vendimin nr. 349, dt. 23.5.1998 “Për 

rregulloren e ceremonialit zyrtar në Republikën 

e Shqipërisë”, relacion dhe procesverbali i 

mbledhjes përkatëse. 

 

20.12.2000 

26.12.2000 

 

 

6 

1152 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 723, datë 

23 12.2000, “Për një shtesë fondi në buxhetin e 

18.12.2000 

29.12.2000 

 

6 
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vitit 2000, të  Ministrisë së Rendit Publik 

mendime”, relacion dhe procesverbali i 

mbledhjes përkatëse. 

1153 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 724, datë 

23.12.2000, për  një shtesë fondi në buxhetin e 

Ministrisë së Rendit Publik për  vitin 2000 dhe 

për  prokurimin e drejtpërdrejtë të  këtij fondi 

me shoqërinë ruse “Snow-White” Ltd, për  

blerjen e një helikopteri tip MI-B”,mendime, 

relacion dhe procesverbali i mbledhjes 

përkatëse. 

 

 

22.12.2000 

28.12.2000 

 

 

 

10 

1154 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 725 datë 

23.12.2000 “Për regjimin e tranzitimit të  

duhaneve dhe cigareve, mendime, relacion dhe 

procesverbali i mbledhjes përkatëse. 

 

23.3.2000 

28.12.2000 

 

 

14 

1155 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 726, datë 

21.12.2000: “Për pagat e punonjësve të  

institucionev e buxhetore”, mendime relacion 

dhe procesverbali i mbledhjes përkatëse. 

20.12.2000 

28.12.2000 

 

62 

1156 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 727, datë 

28.12.2000, “Për caktimin e kufirit minimal të  

regjistrimit për  TVSH-ne”, relacion dhe 

procesverbali i mbledhjes përkatëse. 

 

 

26.12.2000 

28.12.2000 

 

 

5 

1157 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 728, datë 

28.12.2000, “Për ngritjen, përbërjen dhe detyrat 

e komisioneve të  regjistrimit të  popullsisë dhe 

të  banesave në qarqe (prefektura),relacion dhe 

procesverbal i mbledhjes përkatëse. 

 

26.12.2000 

28.12.2000 

 

 

9 

1158 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 729, datë 

28.12.2000: “Për   dhënie ndihme disa 

familjeve të  qytetit të  Shkodrës, të  cilat kanë 

pësuar dëmtim në pajisje nga rënia e zjarrit në 

banesat e tyre”, relacion dhe procesverbali i 

mbledhjes përkatëse. 

 

27.12.2000 

28.12.2000 

 

 

8 

1159 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 731, datë 

28.12.2000: “Për dhënie ndihme disa familjeve 

qe kanë pësuar dëmtime në pajisje nga 

shpërthimi i një sasie tritoli në banesat e tyre, si 

dhe për  dhënie fondi Entit Kombëtar të  

Banesave nëpërmjet Ministrisë së Punëve 

Publike”, mendime,relacion dhe procesverbali i 

mbledhjes përkatëse. 

 

 

11.12.2000 

29.12.2000 

 

 

 

13 

1160 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 733, datë 

28.12.2000: “Për   një shtesë në buxhetin e vitit 

2000, miratuar për  Ministrinë e Pushtetit 

Lokal”, mendime relacion dhe  procesverbali i 

mbledhjes përkatëse. 

 

23.11.2000 

29.12.2000 

 

 

8 

1161 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 734, datë 

28.12.2000, “Për ngritjen, përbërjen detyrat e 

zyrave të  regjistrimit të  popullsisë dhe të  

 

26.12.2000 

29.12.2000 

 

 

6 
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banesave në bashki e komuna, mendime për  

projektvendimin dhe relacioni përkatës. 

1162 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 735, datë 

28.12.2000: “Për kalim fondesh të  kushtëzuara 

nga zëri “investime” në zërin „shpenzime 

operative‟ dhe relacioni përkatës. 

 

28.12.2000 

29.12.2000 

 

 

4 

1163 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 736, datë 

28.12.2000: “Për një ndryshim në planin e 

buxhetit të  vitit 2000 për  Ministrinë e 

Transportit dhe për  Ministrinë e Mbrojtjes, 

relacion dhe procesverbali i mbledhjes 

përkatëse. 

 

28.12.2000 

29.12.2000 

 

 

6 

1164 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 737, datë 

2812.2000: “Për   përcaktimin e termave dhe të  

kushteve të  bonove të  thesarit, për  detyrimet 

e shtetit dhe rikapitalizimin e Bankës së 

Kursimeve sha”, mendime, relacion dhe 

procesverbali i mbledhje përkatëse. 

 

13.12.2000 

29.12.2000 

 

 

7 

1165 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 738, datë 

28.12.2000: “Për miratimin në parim  të  

marrëveshjes së grantit, ndërmjet Qeverisë së 

Republikës së Greqisë dhe Qeverisë së 

Republikës së Shqipërisë për  regjistrimin e 

popullsisë në Shqipëri në vitin 2001”, 

mendime, relacion dhe procesverbalet e 

mbledhjeve për  këtë çështje. 

 

 

22.12.2000 

29.12.2000 

 

 

 

60 

1166 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 739, datë 

28.12.2000: “Për transferimin e fondeve 

buxhetore për  vitin 2000, nga Drejtoria e 

Përgjithshme e Pyjeve dhe Kullotave, në 

Ministrinë e Bujqësisë dhe Ushqimit” 

mendime, relacion dhe procesverbali i 

mbledhjes përkatëse. 

 

 

28.12.2000 

29.12.2000 

 

 

 

6 

1167 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 740, 

DATË 28.12.2000, “Për një shtesë në fondet 

buxhetore të  Ministrisë së Pushtetit Lokal”, 

relacion dhe procesverbali i mbledhjes 

përkatëse. 

28.12.2000 

29.12.2000 

 

6 

1168 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 741, datë 

28.12.2000, “Për dhënie shpërblimi për  merita 

të veçanta në përballimin e situatës 

hidroenergjetike në vend, relacion dhe 

procesverbali i mbledhjes përkatëse. 

 

28.12.2000 

29.12.2000 

 

 

5 

1169 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 742, dt. 

28.12.2000: “Për miratimin në parim të  

Konventës financiare, ndërmjet Qeverisë së 

Republikës së Shqipërisë dhe Mediocredito 

Centrale, Itali për  financimin  e rehabilitimit të  

rrugës Tapize Fushe-Krujë dhe urat e Matit dhe 

të  Drinit, në kuadër të  programit “Rrugët 

 

 

 

28.12.2000 

29.12.2000 

 

 

 

 

22 
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Kombëtare” për  Shumën 12.713.114.625 lira 

italiane”, relacion dhe procesverbali i 

mbledhjes përkatëse. 

1170 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 743, dt. 

30.12.2000 “Për një rishpërndarje të  fondeve 

buxhetore për  vitin 2000” relacion dhe listat 

përkatëse.      

29.12.2000 

30.12.2000 

 

14 

1171 Vendim i Këshillit të  Ministrave  nr. 744,  datë 

30.12.2000, “Për dhënie ndihme financiare 

familjes së ish-oficerit të  Policisë, Ilir Ngresi, 

vrare për  shkak të  detyrës” dhe relacioni 

përkatës. 

30.12.2000 

30.12.2000 

 

5 

1172 Vendim i Këshillit të  Ministrave nr. 745, dt. 

28.12.2000 “Për një ndryshim në vendimin nr. 

435, datë 28.12.2000 “Për një ndryshim në 

vendimin nr. 435, datë 20.10.1997 “Për vizitat 

jashtë shtetit të  anëtareve të  Këshillit të  

Ministrave, relacion dhe procesverbali i 

mbledhjes përkatëse. 

 

 

28.12.2000 

28.12.2000 

 

 

 

4 

1173 Vendime të  Këshillit të  Ministrave, për  lirime 

dhe emërime në detyrë gjatë vitit 2000, 

relacione dhe procesverbale të  mbledhjeve 

përkatëse. 

6.1.2000 

28.12.2000 

 

201 

1174 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të  

Ministrave për  shqyrtimin e propjektvendimit 

“Për blerje dhe montim të  radiatoreve të  

sistemit të  ngrohjes nga Ministria e Punëve 

Publike, me procedurën e prokurimit të  

drejtpërdrjtë”, mendime për  projektvendimin 

dhe relacioni përkatës. 

 

 

20.12.2000 

20.12.2000 

 

 

 

17 

1175 Procesverbale të  mbledhjeve të  Këshillit të  

Ministrave, për  shqyrtimin e projektligjit “Për 

shëndetin riprodhues, mendime për  

projektligjin, relacion dërguar Kuvendit për  

këtë çështje me projektligjin përkatës. 

 

20.9.2000 

22.12.2000 

 

 

57 

1176 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të  

Ministrave datë 21.12.2000 për  shqyrtimin e 

projektligjit “Për një ndryshim në ligjin nr. 

7512, datë 10.8.1991  “Për sanksionimin dhe 

mbrojtjen e pronës private, të  nismës së lirë të  

veprimtarive të  pavarura dhe privatizimit‟, 

ndryshuar me ligjin nr. 8333, datë 23.4.1998, 

relacione dhe mendimet për  projektligjin. 

 

 

 

29.9.2000 

26.12.2000 

 

 

 

 

23 

1177 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të  

Ministrave, datë 28.12.2000 për  shqyrtimin e 

disa çështjeve jashtë rendit të  ditës 

(rishpërndarje të  fondeve buxhetore etj.) 

28.12.2000 

28.12.2000 

 

3 

1178 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të  

Ministrave, datë 28.12.2000, për  shqyrtimin e 

aktit normativ “Për përballimin e situatës 

 

26.12.2000 

29.12.2000 

 

 

11 
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emergjente hidroenergjetike, aktnormativ dhe 

relacion dërguar Kuvendit për  këtë çështje, 

dekret dhe ligji përkatës. 

 

 

1179 

 

IV.      ZËVENDËSKRYEMINISTRI 

Letër e Zëvendëskryeministrit, dërguar z. Jan 

Nahlberg dhe z. Ahrens përfaqësues të  UNDP-

së dhe OSCE, për  bashkëpunim lidhur me 

projektin për  Asistencën Elektorale. 

 

 

 

4.1.2000 

4.1.2000 

 

 

 

 

2 

1180 Udhëzime dhe rekomandime të  

Zëvendëskryeministrit, dërguar ministrive, për  

studimin, analizimin dhe planifikimin  e 

aktiviteteve lidhur me rekomandimet e 

seminarit “Çfarë mund të  beje shoqëria 

shqiptare për  parandalimin e trafikut të  grave 

dhe fëmijëve. 

 

 

 

18.1.2000 

18.1.2000 

 

 

 

 

7 

1181 Informacion i Zëvendëskryeministrit, dërguar 

Kryeministrit, mbi situatën dhe përgatitjet për  

zgjedhjet e organeve të  Qeverisë vendore dhe 

disa probleme qe dalin për  këtë çështje. 

 

14.2.2000 

14.2.2000 

 

 

4 

1182 Mendime e sqarime të  zëvendëskryeministrit, 

dërguar Komitetit të  Zhvillimit të  Turizmit, 

mbi problemet e ngritura, mbi gjendjen në 

Hotel Tirana. 

 

7.2.2000 

24.2.2000 

 

 

5 

1183 Informacion dërguar Kryeministrit, mbi 

takimet e zhvilluara nga koordinatori SEC-it 

gjatë vizitës në Shqipëri dhe çështjet e 

evidentuara. 

9.3.2000 

9.3.2000 

 

4 

1184 Informacion dërguar Kryeministrit mbi takimin 

e datës 9 mars 2000, me ekspertet e partive 

politike për  diskutimin e projektkodit 

elektoral. 

10.3.2000 

10.3.2000 

 

1 

1185 Informacion dërguar Kryeministrit, mbi 

incidentin me qytetaret shqiptare në hotel 

“Tirana International‟. 

15.3.2000 

15.3.2000 

 

3 

1186 Informacion dërguar Kryeministrit, mbi 

takimin me ekspertet e FMN dhe Bankës 

Botërore, për  diskutimin e projektit paraprak 

për  uljen e varfërisë. 

 

 

17.3.2000 

17.3.2000 

 

 

 

4 

1187 Kërkesë e punonjësve të  Ndërmarrjes së 

Prodhimeve të  Artizanatit nr. 1 Tiranë dërguar 

Zëvendëskryeministrit për  mostransformimin e 

ndërmarrjes në shoqëri tregtare dhe përgjigja 

përkatëse. 

 

27.3.2000 

27.3.2000 

 

 

6 

1188 Relacion dërguar Kryeministrit, mbi disa 

probleme për  funksionimin me të  mire të  

Kabinetit dhe Departamentit të  Përafrimit të  

Legjislacionit 

 

31.3.2000 

31.3.2000 

 

 

3 

1189 Informacion i zëvendëskryeministrit , dërguar 

Kryeministrit, mbi vizitën e delegacionit të  

 

23.3.2000 
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Drejtorisë së Përgjithshme të  Arkivave në 

Bullgari, Maqedoni e Kosovë. 

5.4.2000 9 

1190 Informacion dërguar Kryeministrit, mbi 

trajtimin dhe zgjidhjen e problemeve të  

ngritura nga banoret e zonave të  përmbytura 

nga Liqeni i Fierzës. 

7.4.2000 

7.4.2000 

 

4 

1191 Informacion, dërguar Kryeministrit, mbi disa 

problem e shqetësime të  ngritura nga Kryesia e 

Komitetit të  Veteraneve të  Luftës Antifashiste 

Nacionalçlirimtare. 

 

5.4.2000 

14.4.2000 

 

 

4 

1192 .Informacion i Fondit të  Zhvillimit Shqiptar, 

mbi ecurinë  e projekteve të  financuara nga ky 

fond dhe porosi e detyra të  

zëvendëskryeministrit dërguar disa ministrive 

për  këtë çështje. 

1.4.2000 

4.5.2000 

 

4 

1193 Informacion dërguar Kryeministrit, mbi disa 

probleme, në përgatitjen e matricave të  

projektligjeve qe përgatiten nga ministritë. 

30.5.2000 

30.5.2000 

 

10 

1194 Informacion dërguar Kryeministrit, mbi disa 

çështje të  strukturës së përafrimit të  

legjislacionit, trajtuar në mbledhjen e zhvilluar 

në Bruksel në 19 maj 2000. 

30.5,2000 

30.5.2000 

 

6 

1195 Kërkesë, informacion e propozime të  

Drejtorisë së Përgjithshme të  Arkivave dërguar 

zëvendëskryeministrit, për  mundësinë e 

shtyrjes së kohës së qëndrimit të  Kodikut të  

Purpurt të  Beratit në ekspozitën “Ungjijte e 

Popujve”. 

 

20.7.2000 

31.7.2000 

 

 

4 

1196 Mendime e Sugjerime të  

zëvendëskryeministres dhe ministres së Punës 

dhe Çështjeve Sociale dërguar Kryeministrit 

për  statistikat e tregut të  punës. 

16.8.200 

16.8.2000 

 

4 

1197 Informacion dërguar Kryeministrit dhe 

ministrit të  Financave lidhur me aktivitetin e 

sektorit të  tatim taksave, realizimet dhe 

problemet e dala në këtë drejtim. 

 

13.9.2000 

13.9.2000 

 

 

4 

1198 Informacion dërguar Kryeministrit, mbi 

Konferencën e 4-t Ndërkombëtare, për  

Demokracitë e Reja ose të  restauruara, mbajtur 

në Kotonou, Benin, me 4-6 qershor 2000. 

15.12.2000 

15.12.2000 

 

4 

1199 Informacion dërguar Kryeministrit mbi 

predispozicionin e Bankës Islamike të  

Zhvillimit (IDB) për  financimin e projekteve 

të  ndryshme në Shqipëri. 

19.11.2000 

19.12.2000 

 

4 

  

V.   MINISTRI I SHTETIT PRANË                 

KRYEMINISTRIT 

  

1200 Memo e Ministrit të  Shtetit pranë 

Kryeministrit dërguar Kryeministrit, mbi disa 

probleme të  diskutuara me kryesine e 

 

1.2.2000 

3.2.2000 

 

 

10 
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Akademisë së Shkencave dhe mendime për  

zgjidhjen e tyre. 

1201 Memo e Ministrit të  Shtetit pranë 

Kryeministrit, dërguar Kryeministrit, mbi disa 

probleme të  ngritura në mbledhjes e grupit 

parlamentar të  Partise Socialiste. 

 

1.3.2000 

1.3.2000 

 

 

3 

1202 Ministria e Planit të  Rishikuar Antikorrupsion, 

skema e strukturës përgjegjëse për  zbatimin 

dhe monitorimin e tij, pyetësor i Këshillit të  

Europës, në kuadrin e iniciativës 

Antikorrupsion, mendime, raporte dhe 

informacione për  realizimin e masave të  

përcaktuara për  luftën kundër korrupsionit. 

 

 

 

23.3.2000 

22.11.2000 

 

 

 

 

169 

1203 Raport i Grupit të  punës, dërguar 

Kryeministrit,për aktivitetin e kryer nga 

ministritë dhe institucionet qendrore, lidhur me 

thithjen e transhit të  parë, dhënë  nga donatoret 

e huaj për  mbulimin e shpenzimeve për  pritjen 

e refugjatëve kosovareve. 

 

 

7.4.2000 

7.4.2000 

 

 

11 

1204 Memo e deputetit Kastriot Islami, dërguar 

Ministrit të  Shtetit pranë Kryeministrit për  

zgjidhjen e një problemi për  moszbatimin e 

rregullave të  administratës publike. 

11.5.2000 

11.5.2000 

 

2 

1205 Raporte të  kontrollit të  Lartët e Shtetit, mbi 

kontrollet e ushtruara në institucione të  

ndryshme dhe porosi të  Këshillit të  Ministrave 

dërguar këtyre institucioneve, për  zbatimin e 

detyrave të  lëna nga kontrollet. 

 

11.5.2000 

24.7.2000 

 

 

116 

1206 Memo e ministrit të  shtetit, dërguar 

Kryeministrit mbi çështjet e trajtuara në 

takimin me delegacionin e Këshillit të  

Europes. 

VI.       SEKRETARI I PËRGJITHSHËM 

29.5.2000 

29.5.2000 

 

4 

1207 Urdhra prokurimi dhe ftesa për  oferte, për  

prokurimin e fondeve të  vena në dispozicion 

nga buxheti i shtetit me procedure “tender i 

kufizuar” për  nevoja të  selisë së Këshillit të  

Ministrave. 

 

2.2.2000 

6.11.2000 

 

 

83 

1208 Urdhër i përbashkët i Këshillit të  Ministrave 

dhe Shërbimit Informativ Kombëtar, “Për 

kalim kapital automjeti”. 

11.9.2000 

11.9.2000 

 

2 

1209 Urdhër i Brendshëm i Sekretarit të 

Përgjithshëm për  ngritjen e komisionit të  

inventarizimit, në aparatin e Këshillit të  

Ministrave. 

30.11.2000 

30.11.2000 

 

2 

1210 Kërkesë e Agjencisë Kombëtare të  Privatizimit 

dërguar Këshillit të  Ministrave për  prononcim 

lidhur me vazhdimin e procedurave të  

privatizimit  të  hotel “Adriatikut” në Durrës  

sqarimet dhe vërejtjet përkatëse. 

 

14.7.2000 

7.12.2000 

 

 

2 
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VII.       DEPARTAMENTI JURIDIK 

1211 Informacion i Komitetit të  Zhvillimit të  

Turizmit për  marrëveshjet e nënshkruara për  

vitet 1998-1999, dërguar Kontrollit të  Lartë të  

Shtetit. 

7.1.2000 

17.1.2000 

 

3 

1212 Mendime e sqarime lidhur me Kërkesën e 

Kontrollit të  Lartët e Shtetit për  shpronësimin 

për  interes publik të  një sipërfaqeje trualli në 

zonën doganore të  Kapshticës, Kërkesë e 

Këshillit të  Ministrave dërguar Ministrisë së 

Financave, për  zbatimin e legjislacionit për  

zgjidhjen e kësaj çështjeje. 

 

 

 

13.1.2000 

18.1.2000 

 

 

 

 

4 

1213 Vërejtje dhe porosi të  Këshillit të  Ministrave, 

dërguar Ministrisë së Ekonomisë Publike dhe 

Privatizimit, për  zbatimin dhe rishikimin e 

vendimit nr. 430, datë 9.7.1998 dhe 

informacion i Kontrollit të  Lartët e Shtetit për  

këtë çështje. 

 

 

15.3.2000 

23.3.2000 

 

 

4 

1214 Projektvendimi “Prokurim të  drejtpërdrejtë, 

për  blerje n e vulave doganore”, mendime e 

relacione rreth tij dhe vërejtjet e Departamentit 

Juridik për  kthimin pa veprim të  këtij 

projektvendimi. 

 

17.11.1999 

20.4.2000 

 

 

15 

1215 Kërkesa të  Ministrisë së Mbrojtjes, dërguar 

Këshillit të  Ministrave për  dhënie leje për  

hyrje në ujërat territorial dhe portet shqiptare të  

anijeve të  huaja dhe përgjigjja përkatëse. 

 

VIII.  DEPARTAMENTI I INFORMACIONIT 

4.5.2000 

12.5.2000 

 

4 

1216 Projekti i Platformës dhe funksionimit të  

Departamentit të  Informacionit dhe mendimet 

rreth këtij projekti. 

17.3.2000 

27.3.2000 

 

15 

1217 Informacion i departamentit të  informacionit, 

dërguar Sekretarit të  Përgjithshëm të  Këshillit 

të  Ministrave, rreth përgatitjes së një 

projektvendimi për  ndihmën ndaj shtypit të  

shkruar. 

 

14.4.2000 

14.4.2000 

 

 

2 

1218 Relacion shpjegues i Departamentit të  

Informacionit dërguar Kryeministrit, për  

projektin e modernizimit të  sistemit të  

teknologjisë së informacionit në Kabinetin e 

Kryeministrit dhe mendimet e Kabinetit për  

këtë çështje. 

 

IX. DREJTORIA E KONTROLLIT TË  

BRENDSHËM ADMINISTRATIV 

 

 

20.11.2000 

5.12.2000 

 

 

9 

1219 Relacion i Drejtorisë së Kontrollit të  

Brendshëm Administrativ, dërguar 

Kryeministrit, mbi Kërkesën për  masë 

 

24.1.2000 

24.1.2000 

 

 

3 
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disiplinore „largim nga puna” të  Kontrollit të  

Lartët e Shtetit, ndaj drejtorit të  Agjencisë së 

Prokurimit Publik. 

1220 Informacion i Drejtorisë së Kontrollit të  

Brendshëm Administrativ dërguar 

Kryeministrit, mbi kontrollin e ushtruar në 

Teatrin e Operas dhe Ansamblit Popullor, 

lidhur me bazueshmërinë ligjore të  akteve të  

nxjerra nga ky organ i administratës shtetërore. 

 

26.1.2000 

26.1.2000 

 

 

5 

1221 Relacion i Drejtorisë së Kontrollit të  

Brendshëm Administrativ, dërguar 

Kryeministrit, mbi kontrollin e zhvilluar në 

Filialin e Telekom-it Lezhë për  cilësinë e 

punimeve e të  kryera në këtë filial dhe disa 

abuzime të  konstatuara në lidhje me këto 

punime. 

 

 

15.2.2000 

15.2.2000 

 

 

 

3 

1222 Relacion i Drejtorisë së Kontrollit të  

Brendshëm Administrativ dërguar 

Kryeministrit, mbi kontrollin e ushtruar në 

Qendrën Kombëtare të  Transfuzionit të  

Gjakut, Tiranë, për  zbatimin e procedurave 

ligjore në Shërbimin e transfuzionit të  gjakut. 

 

15.2.2000 

15.2.2000 

 

 

2 

1223 Relacion i Drejtorisë së Kontrollit të  

Brendshëm Administrativ, dërguar 

Kryeministrit për  verifikimin e 

dokumentacionit të  firmës ndërtuese BE HA së 

dhe disa probleme në seksionin 2 Rogozhinë-

Elbasan të  Korridorit Lindje-Perëndim. 

 

 

24.2.2000 

24.2.2000 

 

 

 

3 

1224 Relacion i Departamentit të  Kontrollit të  

Brendshëm Administrativ, dërguar 

Kryeministrit, mbi konkluzionet e kontrollit të  

ushtruar nga Kontrolli i Lartë i Shtetit në 

“Albanian Petroleum Corporacion‟ APC-sha‟, 

mendime e propozime për  masat qe duhen 

marre. 

 

 

25.10.2000 

31.10.2000 

 

 

 

15 

    

    

 X.DREJTORIA E SHËRBIMEVE TË  

DOKUMENTACIONIT (Sektori i arkiv-

protokollit) 

  

1225 Regjistër për  evidentimin e korrespondencës 

(Model 1) për  vitin 2000 (librat 1,2 nr. 1-1250) 

5.1.2000 

17.3.2000 

 

185 

1226 Regjistër për evidentimin e korrespondencës 

(model 1) për  vitin 2000 (librat 3,4,5 nr. 1251-

2954) 

17.3.2000 

28.6.2000 

 

283 

1227 Regjistër për  evidentimin e korrepondencës 

(Model 1) për  vitin 2000 (librat 8,9, nr. 4194-

5442). 

25.9.2000 

29.12.2000 

 

191 

 XI. DREJTORIA E 

PERSONELIT,ORGANIZIMIT DHE 
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 SHËRBIMEVE (Sektori Finance-llogari) 

1228 Pasqyre e detajimit të  planit të  investimeve të  

aparatit të  Këshillit të  Ministrave, për  vitin 

2000, dërguar Ministrisë së Bashkëpunimit 

Ekonomik dhe Tregtisë. 

29.12.1999 

14.1.2000 

 

3 

1229 Detajimi në dymujor i planit të  buxhetit për  

vitin 2000, dërguar Ministrisë Financave. 

14.1.2000 

14.1.2000 

 

2 

1230 Plani i shpenzimeve për  vitin 2000, i Entit 

Rregullator të  Sektorit të  Furnizimit me Ujë 

dhe Largimit e Përpunimit të  Ujërave të  

Ndotura, miratuar nga Këshilli i Ministrave, 

kërkesa dhe relacioni përkatës. 

 

 

24.11.1999 

29.2.2000 

 

 

 

9 

1231 Pasqyre e detajimit të  shpenzimeve për  

investime për  vitin 2000, të  Drejtorisë së 

Shërbimeve Qeveritare, dërguar Ministrisë së 

Financave dhe Ministrisë së Bashkëpunimit 

Ekonomik dhe Tregtisë. 

 

6.4.2000 

14.4.2000 

 

 

3 

1232 Pasqyre e realizimit të  planit të  investimeve të  

vitit 1999 dhe tremujorit të  parë të  vitit 2000, 

dërguar Ministrisë së Bashkëpunimit Ekonomik 

dhe Tregtisë. 

28.5.2000 

23.5.2000 

 

2 

1233 Kërkesë e Këshillit të  Ministrave, dërguar 

Ministrisë së Financave për  hapjen e një 

llogarie të  veçantë pranë Bankës së Shqipërisë 

dhe një banke të  nivelit të  dyte. 

9.8.2000 

9.8.2000 

 

2 

1234 Projektbuxheti i vitit 2001 i Këshillit të  

Ministrave, dërguar Ministrisë së Financave. 

5.9.2000 

5.9.2000 

 

4 

1235 Projektplani i investimeve për  vitin 2001, 

dërguar Ministrisë së Bashkëpunimit Ekonomik 

dhe Tregtisë. 

6.9.2000 

6.9.2000 

 

2 

1236 Raport i realizimit të  planit të  investimeve për  

tetëmujorin e vitit 2000, dërguar Ministrisë së 

Bashkëpunimit Ekonomik dhe Tregtisë. 

4.8.2000 

18.9.2000 

 

3 

1237 Situacioni i shpenzimeve të  valutës jotregtare, 

për  aparatin e Këshillit të  Ministrave për  

periudhën janar-15 dhjetor 2000, dërguar 

Ministrisë së Financave. 

14.12.2000 

14.12.2000 

 

1 

1238 Mendime për  rendin e ditës dhe problemet qe 

duhen trajtuar për  ditën e mbajtjes së 

mbledhjes së grupit të  punës, për  përafrimin e 

legjislacionit, Shqipëri-Bashkimi Europian 

dërguar Ministrisë së Punëve të  Jashtme. 

 

10.3.2000 

10.3.2000 

 

 

3 


