
Numri i 

dosjeve 

Titulli Viti (filluar-

mbaruar) 

Sasia 

e fletëve 

1  

 

Udhëzim i  Këshillit të Ministrave “Për mënyrën 

e funksionimit dhe të organizimit të organeve 

drejtuese të ndërmarrjes shtetërore” si dhe 

relacioni i  Ministrisë së Ekonomisë. 

04. 01. 1992 

09. 01. 1992 

8 

2  Vendim i  Këshillit të Ministrave “Për ndërtimin 

e strukturave për furnizimin e popullit me 

ushqim”.  

04. 01. 1992 

09. 01. 1992 

5 

3  Vendim i  Këshillit të Ministrave për fondin e 

veçantë në institucionet buxhetore. 

04. 01. 1992 

13. 01. 1992 

2 

4  Ligje, dekrete , relacione, procesverbale të 

mbledhjes së Këshillit të Ministrave “Për 

sistemin bankar dhe Bankën e Shqipërisë”, 

relacionet përkatës. 

04. 01. 1992 

06. 05. 1992 

216 

5  Procesverbal dhe vendim i  Këshillit të 

Ministrave “Për buxhetin e shtetit për tremujorin 

e parë të vitit 1992”, relacion i  Ministrisë së 

Financave. 

07. 01. 1992 

14. 01. 1992 

97 

6  Procesverbal i  mbledhjes së Këshillit të 

Ministrave “Për shqyrtimin e projektvendimit, 

për krijimin e Universitetit të Korçës”. 

07. 01. 1991 

07. 01. 1991 

 

2 

7  Vendim i  Këshillit të Ministrave “Për dhënie 

fondi  në valutë jotregtare”, Kuvendi Popullor.  

10. 01. 1992 

10. 01. 1992 

 

3 

8  Vendim i  Këshillit të Ministrave “Për emërim 

dhe lëvizje kuadri”, relacion i  Ministrisë së 

Lidhjeve Ekonomike me Jashtë.  

25. 12. 1991 

10. 01. 1992 

 

9 

9  Vendim i  Këshillit të Ministrave “Për mënyrën 

e funksionimit dhe të organizimit të organeve 

drejtuese të ndërmarrjes shtetërore”, relacioni 

përkatës.  

04. 01. 1992 

15. 01. 1992 

 

5 

10  Vendim i  Këshillit të Ministrave “Për sigurimin 

, administrimin dhe plotësimin e 

dokumentacioneve të vjetërsisë në punë për ish-

anëtarët e kooperativës bujqësore”, relacion i  

Ministrisë së Financave.  

28. 12. 1991 

22. 01. 1992 

 

5 

11  Vendim i  Këshillit të Ministrave “Për disa masa 

të posaçme për plotësimin e detyrave për 

prodhimin dhe evadimin  e druve të zjarrit”.  

13. 01. 1992 

16. 01. 1992 

 

2 

12  Procesverbal i  mbledhjes së Kryesisë së 

Këshillit të Ministrave “Për disiplinimin e 

punonjësve në organikë, të pagave dhe të fondit 

të pagave të administratës shtetërore dhe të 

institucioneve buxhetore”.  

31. 12. 1992 

15. 01. 1992 

 

7 



13  Procesverbali dhe projektvendimi i  Këshillit të 

Ministrave “Për qiranë e truallit që u jepet në 

përdorim për ndërtim personave juridikë dhe 

fizikë dhe vendas dhe të huaj si dhe për çmimet 

e truallit që u shitet vendasve”, relacion i  

Ministrisë së Financave.  

31. 12. 1991 

15. 01. 1992 

 

9 

14  Procesverbal i  Këshillit të Ministrave “Për 

administrimin e buxhetit dhe të huave të jashtme 

shtetërore”.  

15. 01. 1992 

15. 01. 1992 

 

3 

15  Procesverbal i  Këshillit të Ministrave “Për 

sigurimin, administrimin dhe plotësimin e 

dokumentacionit dhe të vjetërsisë në punë për 

ish-anëtarët e kooperativave bujqësore”. 

15. 01. 1992 

15. 01. 1992 

 

2 

16  Procesverbal i  mbledhjes së Këshillit të 

Ministrave, datë 15. 01. 1992, “Për disa të drejta 

dhe detyrime të ushtarakëve që rrjedhin nga ligji 

për statusin e ushtarakut të forcave të armatosura 

të Republikës së Shqipërisë”, relacion i  

Ministrisë së Mbrojtjes.  

 

10. 12. 1991 

15. 01. 1992 

 

17 

17  Procesverbal dhe vendimi i  Këshillit të 

Ministrave “Për vendosjen e atasheve ushtarake 

në disa përfaqësi politike të RSH-së”, relacion i  

Ministrisë së Mbrojtjes. 

11. 12. 1991 

27. 01. 1992 

 

9 

18  Procesverbal i  mbledhjes së Këshillit të 

Ministrave “Për trajtimin e personaliteteve të 

larta shtetërore”. 

15. 01. 1992 

15. 01. 1992 

 

2 

19  Procesverbal dhe vendimi i  Këshillit të 

Ministrave “Për krijimin e agjencisë së 

investimeve të huaja”, relacion i  Ministrisë së 

Lidhjeve Ekonomike me Jashtë. 

27. 12. 1991 

27. 01. 1992 

 

6 

20  Vendim i  Këshillit të Ministrave “Për kalim 

toke në rrethin e Beratit”, relacion i  Ministrisë 

së Bujqësisë.  

10. 01. 1992 

25. 01. 1992 

 

4 

21  Procesverbal dhe vendimi i  Këshillit të 

Ministrave “Për rregulloren, për regjistrimin, 

ndryshimin e kalimin në gjendje e tokave dhe 

detyrat e Kadastrës”, relacion i  Ministrisë së 

Bujqësisë. 

10. 01. 1992 

20. 01. 1992 

 

14 

22  Procesverbal  dhe vendimi i  Këshillit të 

Ministrave “Për krijimin e kushteve të punës së 

fondacionit Soros”. 

10. 01. 1992 

22. 01. 1992 

 

10 

23  Procesverbal i  mbledhjes së Këshillit të 

Ministrave, datë 15. 01. 1992, “Për dhënie fondi 

fillestar Partisë Komuniste të Shqipërisë”. 

15. 01. 1992 

15. 01. 1992 

 

3 



24  Procesverbal i  Këshillit të Ministrave për 

shqyrtimin e një çështjeje jashtë rendit të ditës. 

15. 01. 1992 

15. 01. 1992 

 

10 

25  Vendimi i  Këshillit të Ministrave “Për dhënie 

fondi fillestar Partisë Komuniste të Shqipërisë”. 

10. 01. 1992 

22. 01. 1992 

 

3 

26  Vendimi i  Këshillit të Ministrave “Për lëvizje 

kuadri”.  

21. 01. 1992 

21. 01. 1992 

 

3 

27  Vendimi i  Këshillit të Ministrave “Për 

rivlerësimin e mjeteve kryesore të ndërmarrjeve 

ekonomike dhe të institucioneve buxhetore që 

janë pronë e shtetit”.  

10. 01. 1992 

22. 01. 1992 

 

3 

28  Vendimi i  Këshillit të Ministrave “Për 

shfuqizimin e disa vendimeve të Këshillit të 

Ministrisë së Financave”, relacion i  Ministrisë 

së Financave. 

10. 01. 1992 

22. 01. 1992 

 

4 

29  Vendimi i  Këshillit të Ministrave “Për 

financimin e ndërmarrjeve me humbje të 

Ministrisë së Industrisë së Lehtë dhe të 

Ushqimit”.  

15. 01. 1992 

27. 01. 1992 

 

6 

30  Vendimi i  Këshillit të Ministrave “Për 

financimin e diferencës së çmimit të letrës së 

gazetave për tremujorin e parë të vitit 1992”, 

relacion i  Ministrisë së Industrisë së Lehtë 

15. 01. 1992 

27. 01. 1992 

 

4 

31  Vendimi i  Këshillit të Ministrave “Për 

financimin e disa nevojave urgjente të Partisë 

Social-Demokrate”.  

21. 01. 1992 

22. 01. 1992 

 

4 

32  Vendimi i  Këshillit të Ministrave “Për krijimin 

e Universitetit të Korçës”, relacion i  Ministrisë 

së Arsimit.  

07. 01. 1992 

13. 01. 1992 

 

5 

33  Procesverbal i  mbledhjes së Këshillit të 

Ministrave, datë 25. 01. 1992, për projektligjin 

“Pagat e punonjësve” dhe projektvendimin “Për 

shpërblimin e punës së punonjësve”.  

25. 01. 1992 

25. 01. 1992 

 

54 

34  Procesverbal i  Këshillit të Ministrave “Për një 

shtesë në ligjin për përkrahjen sociale për 

personat që dalin të papunë nga zbatimi i  

reformës ekonomike”.  

25. 01. 1992 

25. 01. 1992 

 

2 

35  Procesverbal dhe vendim i  Këshillit të 

Ministrave “Për administrimin e buxhetit dhe të 

huave të jashtme shtetëror”, relacion i  

Ministrisë së Financave.  

18. 11. 1991 

11. 02. 1992 

 

32 

36  Procesverbal dhe vendim i  Këshillit të 

Ministrave “Për financimin e pagave të 

punonjësve që nuk punojnë për mungesë të 

10. 01. 1992 

11. 02. 1992 

 

18 



bazës materiale energjetike”, relacion i  

Ministrisë së Financave. 

37  Procesverbal dhe vendim i  Këshillit të 

Ministrave “Për trajtimin e ndihmave të 

jashtme”, relacion i  Ministrisë së Ekonomisë.  

25. 01. 1992 

14. 02. 1992 

 

20 

38  Procesverbal dhe vendim i  Këshillit të 

Ministrave “Për administrimin dhe shpërndarjen 

e ndihmave në sektorin e shëndetësisë”, relacion 

i  Ministrisë së Shëndetësisë.  

25. 01. 1992 

03. 02. 1992 

 

14 

39  Procesverbal dhe vendim i  Këshillit të 

Ministrave “Për fillim të veprimtarive për 

bashkëpunimin me firmat e huaja për kërkimin 

dhe rritjen e prodhimit të naftës me tokë”, 

relacion i  Ministrisë së Burimeve Minerare dhe 

Energjetike.  

31. 12. 1991 

03. 02. 1992 

 

19 

40  Procesverbal dhe vendim i  Këshillit të 

Ministrave “Për sigurimin e lëndëve të para të 

importit për fillimin e punës së ekonomisë” si 

dhe relacioni i  Ministrisë së Burimeve Minerare 

dhe Energjetike për këtë problem.  

25. 01. 1992 

03. 02. 1992 

 

170 

41  Procesverbal i  mbledhjes së Këshillit të 

Ministrave, datë 25. 01. 1992, për 

projektvendimin “Për disa problem të programit 

të vitit 1992 dhe të tremujorit të parë të vitit 

1992”.  

25. 01. 1992 

25. 01. 1992 

 

15 

42  Vendim i  Këshillit të Ministrave, datë 25. 01. 

1992, “Për financimin e humbjeve me propozim 

të Ministrisë së Burimeve Minerare dhe 

Energjetike”. 

25. 01. 1992 

17. 02. 1992 

 

2 

43  Procesverbal dhe projektligj dërguar Kuvendit 

Popullor “Për pagat e punës”, relacion i  grupit 

të punës në Ministrinë e Ekonomisë.  

29. 01. 1992 

29. 01. 1992 

 

69 

44  Vendim i  Këshillit të Ministrave, datë 16. 01. 

1992, “Për emërim kuadri”.  

16. 01. 1992 

16. 01. 1992 

 

1 

45  Relacioni, projektligji, projektdekreti i  Këshillit 

të Ministrave dërguar Presidentit, Kuvendit 

Popullor “Për përkrahjen sociale për personat që 

dalin të papunë nga zbatimi i  reformës 

ekonomike”, relacioni i  Komitetit të Punës dhe 

Përkrahjes Sociale.  

10. 01. 1992 

10. 01. 1992 

 

18 

46  Vendim i  Këshillit të Ministrave, datë 29. 01. 

1992, “Për ristrukturimin dhe rregullimin e 

borxhit të brendshëm”, relacioni përkatës.  

10. 01. 1992 

14. 02. 1992 

 

6 



47  Procesverbal i  mbledhjes së Këshillit të 

Ministrave, datë 25. 01. 1992, “Për 

projektvendimin për mënyrën e pagimit të qirasë 

së banesave të përdorimit të energjisë elektrike, 

të ujit e të telefonave”.  

25. 01. 1992 

25. 01. 1992 

 

3 

48  Procesverbal i  mbledhjes së Këshillit të 

Ministrave, datë 25. 01. 1992, “Për përdorim të 

shumës prej 600 milionë lekë, për investimet të 

financohen nga buxheti i  shtetit për tremujorin e 

parë të vitit 1992”.  

25. 01. 1992 

25. 01. 1992 

 

4 

49  Procesverbal i  mbledhjes së Këshillit të 

Ministrave, datë 25. 01. 1992, “Për njoftimin për 

mbërritjen e ndihmave humanitare nga 

Republikës Federale e Gjermanisë”.  

25. 01. 1992 

25. 01. 1992 

 

1 

50  Procesverbal i  mbledhjes së Këshillit të 

Ministrave, datë 25. 01. 1992, “Për 

projektvendimin për ruajtjen me roje ushtarake 

të stacioneve zooteknike dhe Institutit të Misrit 

dhe Orizit”.  

25. 01. 1992 

25. 01. 1992 

 

2 

51  Procesverbal i  mbledhjes së Këshillit të 

Ministrave, datë 25. 01. 1992, për disa çështje 

jashtë rendit të ditës.  

25. 01. 1992 

25. 01. 1992 

 

9 

52  Procesverbal i  mbledhjes së Këshillit të 

Ministrave, relacion dhe projektligj dërguar 

Kuvendit Popullor “Për shërbimin zootekni”, 

relacion i  Ministrisë së Bujqësisë. 

06. 01. 1992 

18. 03. 1992 

21 

53  Procesverbal dhe vendim i  Këshillit të 

Ministrave “Për organizimin e drejtimin 

administrativ të bujqësisë”.  

27. 01. 1992 

29. 01. 1992 

30 

54  Procesverbal dhe projektvendim i  Këshillit të 

Ministrave “Për ndryshimin e çmimeve të shitjes 

me pakicë të karburanteve me zbatimin e 

akcizës”, relacion i  Ministrisë së Industrisë së 

Minierave dhe Energjetikës.  

10. 01. 1992 

29. 01. 1992 

42 

55  Procesverbal i  mbledhjes së Këshillit të 

Ministrave, datë 29. 01. 1992, për shqyrtimin e 

projektligjit “Për statusin e veteranit dhe të 

invalidit të Luftës Antifashiste Nacional 

Çlirimtare të popullit shqiptar”.  

29. 01. 1992 

29. 01. 1992 

13 

56  Njoftim për sigurimin e lëndëve të para të 

importit për fillimin e punës së ekonomisë.  

22. 01. 1992 

22. 01. 1992 

4 

57  Vendim i  Këshillit të Ministrave “Për 

financimin e investimeve të tremujorit të parë të 

vitit 1992”, relacioni përkatës i  Ministrisë së 

Ekonomisë.  

22. 01. 1992 

29. 01. 1992 

7 

58  Vendim i  mbledhjes së Këshillit të Ministrave, 

datë 25. 01. 1992, “Për ruajtjen me roje të 

stacioneve të zooteknikës dhe të Institutit të 

25. 01. 1992 

31. 01. 1992 

4 



Misrit dhe Orizit”, relacion i  Ministrisë së 

Bujqësisë.  

59  Vendim i  Këshillit të Ministrave, datë 29. 01. 

1992, “Për emërim dhe lëvizje kuadri”.  

30. 01. 1992 

29. 01. 1992 

6 

60  Vendim i  mbledhjes së Këshillit të Ministrave, 

datë 29. 01. 1992, “Për riorganizimin e 

shërbimit agronomik dhe ekonomik në bujqësi”. 

29. 01. 1992 

04. 02. 1992 

6 

61  Vendim i  Këshillit të Ministrave, “Për 

lehtësimin nga tarifat të veprimtarive argëtuese 

rinisë”, relacion i  Federatës së Rinisë Shqiptare.  

30. 01. 1992 

31. 01. 1992 

4 

62  Vendim i  Këshillit të Ministrave, datë 05. 02. 

1992, “Për emërim e lëvizje kuadri”. 

21. 01. 1992 

05. 02. 1992 

3 

63  Procesverbal për platformën e privatizimit gjatë 

tremujorit të parë të vitit 1992, relacion “Për 

privatizimin me tregti, shërbime komunale e 

artizanat, transportin automobilistike e të tjera 

degë gjatë vitit 1991”.  

 

21. 01. 1992 

21. 01. 1992 

 

15 

64  Procesverbale dhe vendime të kryesisë së  

Këshillit të Ministrave, datë 11. 02. 1992, “Për 

ndërprerjen e përkohshme të lëvizjes së trenave 

të udhëtarëve”. 

24. 01. 1992 

11. 02. 1992 

 

11 

65  Procesverbal i  mbledhjes së Këshillit të 

Ministrave, datë 11. 02. 1992, “Për disiplinën e 

veprimeve lidhur me valutën e huaj, relacioni 

për pjesëmarrjen e shtetit për financimin e 

aktiviteteve sportive”.  

29. 12. 1992 

11. 02. 1992 

 

5 

66  Procesverbal i  mbledhjes së Këshillit të 

Ministrave, datë 11. 02. 1992, “Për programin 

dhe kontrollin e investimeve në fushën  

turizmit”. 

11. 02. 1992 

11. 02. 1992 

 

5 

67  Procesverbal i  mbledhjes së Këshillit të 

Ministrave, datë 11. 02. 1992, për shqyrtimin e 

projektvendimit, “Për pjesëmarrjen e shtetit për 

financimin e aktiviteteve sportive”.  

11. 02. 1992 

11. 02. 1992 

 

11 

68  Procesverbale dhe vendime i  Këshillit të 

Ministrave, datë 11. 02. 1992, për rishqyrtimin e 

projektit. 

25. 12. 1991 

11. 02. 1992 

 

12 

69  Procesverbale dhe vendime i  Këshillit të 

Ministrave, datë 11. 02. 1992, “Për kalimin në 

përdorim për shpërblim të Federatës së Rinisë 

Shqiptare të disa objekte”, relacioni përkatës. 

18. 01. 1992 

11. 02. 1992 

 

19 

70  Procesverbale dhe vendime i  Këshillit të 

Ministrave, datë 11. 02. 1992, “Për miratim të 

sheshit të ndërtimi të qendrës hoteliere e të 

afarizmit ndërkombëtar në Tiranë”, relacioni 

përkatës.  

11. 02. 1992 

18. 02. 1992 

 

10 



71  Procesverbale dhe vendime i  Këshillit të 

Ministrave, datë 11. 02. 1992, “Për plotësimin e 

kushteve higjieno-sanitare të lokaleve private”, 

relacion i  ardhur nga Kryqi  i  Kuq Shqiptar, 

Ministra e Punëve të Jashtme, Shërbimi Social 

Ndërkombëtar, për këtë problem.  

18. 01. 1992 

29. 02. 1992 

 

34 

72  Procesverbal, vendim i  Këshillit të Ministrave, 

datë 11. 02. 1992, “Për një shtesë fondi për 

Gjykatën e Lartë”.  

28. 01. 1992 

17. 02. 1992 

 

5 

73  Procesverbal, vendim i  Këshillit të Ministrave, 

datë 11. 02. 1992, “Për shtesë numri të 

punonjësve në organikë për Ministrinë e Punëve 

të Jashtme”.  

22. 01. 1992 

12. 03. 1992 

 

5 

74  Procesverbal i  mbledhjes së Këshillit të 

Ministrave, datë 11. 02. 1992, “Për shtesë fondi 

në Partinë Agrare nga buxheti i  shtetit”.  

11. 02. 1992 

11. 02. 1992 

 

3 

75  Procesverbal, vendim i  Këshillit të Ministrave, 

datë 11. 02. 1992, “Për miratimin e sheshit të 

ndërtimi të Qendrës Tregtare Administrative në 

sheshin qendror, në Tiranë”.  

31. 01. 1992 

18. 02. 1992 

 

10 

76  Vendim i  Këshillit të Ministrave “Për 

financimin nga buxheti të komunitetit të 

veteranëve dhe invalidëve të Luftës Antifashiste 

Nacionalçlirimtare.  

06. 09. 1991 

19. 03. 1992 

 

18 

77  Vendim i  Këshillit të Ministrave, datë 02. 03. 

1992, “Për mënyrën e financimit të sektorit të 

kulturës”, relacioni përkatës i  Ministrisë së 

Kulturës dhe Ministrisë së Financave.  

02. 03. 1992 

09. 03. 1992 

 

6 

78  Procesverbal i  mbledhjes së Këshillit të 

Ministrave, datë 11. 02. 1992, për shqyrtimin e 

çështjeve jashtë rendit të ditës. 

11. 02. 1992 

11. 02. 1992 

 

23 

79  Procesverbal i  Këshillit të Ministrave, datë 11. 

02. 1992, për çështje jashtë rendit të ditës. 

11. 02. 1992 

11. 02. 1992 

 

3 

80  Vendim i  Këshillit të Ministrave, datë 13. 02. 

1992, “Për trajtimin financiar të studentëve që 

përfundojnë studimet në Akademinë Ushtarake 

të Forcave Tokësore”, relacion i  Ministrisë së 

Mbrojtjes. 

13. 02. 1992 

14. 02. 1992 

 

4 

81  Vendim i  Këshillit të Ministrave “Për marrjen e 

masave organizative dhe sigurimin bazës së 

nevojshme materiale e financiare për zgjedhjet 

në Kuvendin Popullor 22.03.1992”.  

15. 02. 1992 

15. 02. 1992 

 

5 

82  Procesverbal i  Këshillit të Ministrave, datë 07. 

02. 1992, “Për një shtesë në ligjin nr. 7491, 

dispozitat kryesore kushtetuese”.  

25. 01. 1992 

27. 02. 1992 

 

36 



83  Procesverbale, vendime i  Këshillit të 

Ministrave, datë 27 . 02. 1992, “Për 

projektvendim për trajtimin me pagë dhe shtesa 

mbi pagë të ushtarakëve dhe punonjësve civil në 

ushtri”. 

21. 02. 1992 

27. 02. 1992 

 

63 

84  Procesverbale, vendime i  Këshillit të 

Ministrave, “Për trajtimin me pagë dhe shtesa 

mbi pagë të ushtarakëve dhe punonjësve civil në 

SHIK-ut”, relacion i  Shërbimit Informativ 

Kombëtar.  

27. 02. 1992 

05. 03. 1992 

 

21 

85  Procesverbale, vendime i  Këshillit të 

Ministrave, “Për sistemimin e pagave të 

Ministrisë së Rendit Publik”, relacion i  

Ministrisë së Rendit Publik. 

27. 02. 1992 

05. 03. 1992 

 

11 

86  Procesverbal i  Këshillit të Ministrave për disa të 

drejta e detyrime të ushtarakëve që rrjedhin nga 

ligji “Për statusin e ushtarakut të Forcave të 

Armatosura të Republikës Shqipërisë”, relacion 

i  Ministrisë së Mbrojtjes.  

27. 05. 1992 

27. 05. 1992 

 

15 

87  Procesverbal i  Këshillit të Ministrave “Për 

trajtimin e punonjësve në hetuesi”, relacioni i  

Ministrisë së Drejtësisë. 

17.2.1992 28 

88  Procesverbal i  Këshillit të Ministrave “Për 

kohëzgjatjen e lejeve të zakonshme vjetore të 

oficerëve, nënoficerëve dhe policëve aktivë”, 

relacioni i  Ministrisë së Rendit Publik. 

25.12.1991 

27.2.1992 

15 

89  Procesverbal, vendim i  Këshillit të Ministrave 

për një ndryshim në vendimin e Këshillit të 

Ministrave “Për kriteret e veçanta për 

rivendosjen e gradave ushtarake në forcat e 

armatosura të Republikës së Shqipërisë”, 

relacion i  Ministrisë së Mbrojtjes. 

17.1.1992 

5.3.1992 

14 

90  Procesverbal, vendim i  Këshillit të Ministrave 

Për ndryshimin e VKM-së për përcaktimin e 

masës së shpërblimit për gradat e ushtarakëve”, 

relacion i  Ministrisë së Mbrojtjes. 

27.2.1992 

5.3.1992 

4 

91  Procesverbal, vendim i  Këshillit të Ministrave 

“Për shpërblimin e punonjësve të shëndetësisë 

në sistemin e Ministrisë së Mbrojtjes”, 

relacionet përkatëse. 

27.2.1992 

5.3.1992 

28 

92  Procesverbal, vendim i  Këshillit të Ministrave 

“Për përballimin e shpenzimeve e të fushatës së 

zgjedhjeve për deputetët e Kuvendit Popullor”, 

relacion i  Ministrisë së Financave. 

27.2.1992 

5.3.1992 

12 

93  Procesverbal, vendim i  Këshillit të Ministrave 

“Për organizimin e organeve tatimore”, relacion 

i  Ministrisë së Financave. 

22.2.1991 

5.3.1992 

25 

94  Procesverbal, vendim i  Këshillit të Ministrave 

“Për forcimin e Policisë Financiare”, relacion i  

Ministrisë së Financave. 

15.2.1991 

12.3.1992 

6 



95  Procesverbal, vendim i  Këshillit të Ministrave 

“Për një shtesë fondi për financimin e 

shpenzimeve të sigurimeve shoqërore nga 

buxheti i  shtetit”, relacion i  Ministrisë së 

Financave. 

22.2.1992 

5.3.1992 

7 

96  Procesverbal, vendim i  Këshillit të Ministrave 

“Për kontrollin mbi pagat”, relacion i  Ministrisë 

së Financave. 

27.2.1992 

5.3.1992 

38 

97  Procesverbal, vendim i  Këshillit të Ministrave 

për projektvendimin “Për rritjen e financimeve 

nga buxheti i  shtetit të sektorit të prodhimit e 

tregtimit të bukës”, relacioni përkatës. 

27.2.1992 

29.2.1992 

6 

98  Procesverbal, Vendim i  Këshillit të Ministrave 

për ngritjen e një njësie zbatuese të projektit të 

bankës botërore për disa importe kritike për 

Shqipërinë, relacion i  Ministrisë së Ekonomisë. 

27.2.1992 

5.3.1992 

20 

99  Procesverbal, relacion, vendim i  Këshillit të 

Ministrave “Për çeljen e fondeve buxhetore për 

ndërmarrjet e peshkimit”, relacion i  Ministrisë 

së Industrisë Ushqimore. 

25.2.1992 

5.3.1992 

9 

100 Procesverbal i  Këshillit të Ministrave “Për 

liberalizimin e çmimeve të blerjes së disa 

artikujve bujqësore dhe blegtorale”. 

27.2.1992 

27.2.1992 

16 

101 Vendim i  Këshillit të Ministrave “Për 

organizimin e prodhimit, ruajtjes, magazinimit 

dhe shpërndarjes së  fletëvotimeve, kutive të 

votimit dhe vulave për zgjedhjet në Kuvendin 

Popullor”. 

29.2.1992 

2.3.1992 

5 

102 Vendim i  Këshillit të Ministrave “Për vendosjen 

e sistemit informatik për nxjerrjen dhe 

përpunimin e rezultateve të zgjedhjeve të 

Kuvendit Popullor”. 

29.2.1992 

2.3.1992 

2 

103 Procesverbal, vendim i  Këshillit të Ministrave  

“Për miratimin e platformës së punës për firmat 

Ndërkombëtare të naftës për operacionet në 

tokë”, relacion i  Ministrisë së Minierave dhe 

Energjetikës. 

28.2.1992 

18.3.1992 

4 

104 Procesverbal i  Këshillit të Ministrave “Për 

kërkesën e paraqitur nga Ministria e Bujqësisë, 

Minierave dhe Energjetikës për një 

bashkëpunim me grupin Hoxhei në Naftë”, 

Relacioni përkatës. 

2.3.1992 

2.3.1992 

5 

105 Procesverbal, Relacion, vendim i  Këshillit të 

Ministrave “Për disa aktivitete të firmës Holding 

SA”. 

21.21.1992 

9.3.1992 

53 

106 Procesverbal, relacion, vendim i  Këshillit të 

Ministrave “Për krijimin e ndërmarrjes së 

përbashkët të transportit ajror Albanian 

Airways”, relacion i  Ministrisë së Transportit. 

19.11.1991 

9.3.1992 

78 

107 Procesverbal, relacion “Për detyrat dhe të drejtat 2.3.1992 23 



e komitetit të punës dhe përkrahjes sociale, 

vendim i  KM-së për organizimin e zyrave të 

punës së përkrahjes sociale”, relacion i  Punës 

dhe Përkrahjes Sociale. 

9.3.1992 

108 Procesverbal i  Këshillit të Ministrave “Për 

riorganizimin e zyrave të punës e të përkrahjes 

sociale”. 

2.3.1992 

2.3.1992 

3 

109 Procesverbal, relacion i  Këshillit të Ministrave 

“Për një shtesë në ligjin për sigurimet shoqërore 

të Republikës së Shqipërisë”, relacioni përkatës. 

28.1.1992 

2.3.1992 

7 

110 Procesverbal dhe vendim i  Këshillit të 

Ministrave “Për një shtesë në buxhetin e 

Ministrisë së Drejtësisë për tremujorin e parë të 

vitit 1992”, relacion i  Ministrisë së Drejtësisë. 

2.3.1992 

5.3.1992 

6 

111 Procesverbal, relacion i  Këshillit të Ministrave 

“Për miratimin e rregullores së shërbimit 

shifror”, relacion i  Ministrisë së Rendit Publik. 

15.2.1992 

2.3.1992 

4 

112 Procesverbal, relacion, vendim i  Këshillit të 

Ministrave “Për shpenzime për pagesën e 

Komisioneve të ndarjes së tokës”, relacion i  

Ministrisë së Bujqësisë. 

6.1.1992 

5.3.1992 

 

6 

113 Procesverbal, relacion, vendim i  Këshillit të 

Ministrisë “Për shpalljen e qendrës kulturore 

ndërkombëtare si objekt i  rëndësisë së veçantë”, 

relacion i  Ministrisë së Kulturës dhe Sporteve. 

2.3.1992 

9.3.1992 

7 

114 Procesverbal, relacion i  Këshillit të Ministrave 

“Për riorganizimin e shërbimit të dezinsektimit 

(DDD-së) në Republikën e Shqipërisë”, relacion 

i  Ministrisë së Shëndetësisë. 

28.1.1992 

2.3.1992 

12 

115 Procesverbali, relacion, vendim i  Këshillit të 

Ministrave “Për plotësimin e kushteve sanitare 

të lokaleve private”. 

23.1.1992 

31.3.1992 

9 

116 Procesverbal, relacion i  Këshillit të Ministrave 

“Për trajtimin e punonjësve që merr përdorimin 

e lëndëve radioaktive dhe burimeve të 

rrezatimeve jonizuese”, relacion i  Ministrisë së 

Shëndetësisë. 

28.1.1992 

2.3.1992 

6 

117 Procesverbal, relacion, vendim i  Këshillit të 

Ministrave “Për financimin e objekteve dhe 

rikonstruksioni i  spitalit të Laçit dhe përshtatja 

e spitalit të Durrësit”, relacion i  Ministrisë së 

Shëndetësisë. 

23.1.1992 

9.3.1992 

6 

118 Procesverbal dhe projektvendim i  Këshillit të 

Ministrave “Për një shtesë fondi për Partinë 

Agrare nga buxheti i  shtetit”. 

4.2.1992 

2.3.1992 

3 

119 Procesverbal, relacion, vendim i  Këshillit të 

Ministrave “Për ruajtjen me patrulla policie e 

roja civile të armatosura të zonës 

naftëmbajtëse”, relacion i  Ministrisë së 

burimeve dhe Ministrisë së Rendit Publik. 

4.2.1992 

5.3.1992 

7 



120 Procesverbal i  Këshillit të Ministrave “Për 

dhënie fondi në valutë për fabrikat e miellit dhe 

bukës” relacioni përkatës. 

2.3.1992 

2.3.1992 

 

8 

121 Procesverbal, relacion i  Këshillit të Ministrave 

“Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në 

Fondin Ndërkombëtar të Zhvillimit të 

Bujqësisë”. 

2.3.1992 

2.3.1992 

11 

122 Procesverbal, projektligji, relacion i  Këshillit të 

Ministrave për miratimin në parim të 

projektmarrëveshjes “Për ndarjen e shelfit 

kontinental me Italinë”, relacion dërguar 

Kuvendit. 

12.3.1992 

5.9.1992 

11 

123 Procesverbal, vendim i  Këshillit të Ministrave 

“Për miratimin e marrëveshjes qeveritare me 

Hungarinë për bashkëpunim me karantinën dhe 

mbrojtjen e bimëve”, marrëveshja e Republikës 

së Shqipërisë dhe Republikës së Hungarisë. 

10.12.1991 

5.3.1992 

11 

124 Procesverbal, vendim Këshilli i  Ministrave “Për 

miratimin e marrëveshjes së bashkëpunimit 

ekonomik me Finlandën”. 

4.12.1991 

5.3.1992 

7 

125 Procesverbal, relacion, vendim i  Këshillit të 

Ministrave “Për kohëzgjatjen e lejes së 

zakonshme vjetore të oficerëve, nënoficerëve 

dhe policëve aktivë”, relacion i  Ministrisë së 

Mbrojtjes dhe Ministrisë së Rendit Publik. 

2.3.1992 

9.3.1992 

34 

126 Procesverbal i  mbledhjes së Këshillit të 

Ministrave “Për kohëzgjatjen e lejes së 

zakonshme të oficerëve, nënoficerëve dhe 

policëve aktivë të Ministrisë së Mbrojtjes, 

Ministrisë së Rendit Publik dhe Shërbimit 

Informativ Kombëtar”, relacion i  dërguar 

Kuvendit Popullor, propozim i  Ministrisë së 

Mbrojtjes. 

26.2.1992 

18.3.1992 

17 

127 Procesverbal i  Këshillit të Ministrave “Për 

trajtimin financiar të familjeve të ushtarakëve që 

humbasin jetën në krye të detyrës ose si rezultat 

i  veprimtarisë terroriste”. 

2.3.1992 

2.3.1992 

2 

128 Procesverbal, relacion, vendim Këshilli i  

Ministrave “Për ndryshimin e çmimeve të shitjes 

me pakice të karburanteve me zbatimin e 

akcizës”, relacion i  Ministrisë së Burimeve dhe 

Energjetikës. 

2.3.1992 

4.4.1992 

12 

129 Procesverbal, relacion i  Këshillit të Ministrave 

“Për financimin e pagave të punonjësve që 

punojnë mungesë të bazës materiale në 

ndërmarrjet e sistemit të Ministrisë së Burimeve 

Minerare dhe Energjetike”. 

25.2.1992 

2.3.1992 

 

15 

130 Procesverbal, vendim i  Këshillit të Ministrave 29.2.1992 34 



“Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në 

Konventën për themelimin e Organizatës 

Botërore të Pronësisë Intelektuale”, 

bashkëngjitur me konventën. 

31.3.1992 

131 Procesverbal, vendim për disa ndryshime të 

drejtuesve të komiteteve ekzekutive të rretheve 

rajonale. 

2.3.1992 

9.3.1992 

29 

132 Vendim Këshilli i  Ministrave “Për dhënie 

fondesh për lidhjen e sindikalisteve të pavarur të 

punonjësve të sistemit”. 

16.3.1992 

19.3.1992 

4 

133 Procesverbal i  mbledhjes se Këshillit të 

Ministrave mbajtur, më datën 2.3.1992, për 

disaçështje jashtë rendit të ditës.  

2.3.1992 

2.3.1992 

8 

134 Vendim i  Këshillit të Ministrave, datë 7.3.1992,  

“Për shpërblimin e punonjësve që do të 

aktivizohen për fushatën e zgjedhjeve për 

deputetet në Kuvendin Popullor në 22.3.1992”. 

7.3.1992 

7.3.1992 

3 

135 Vendim i  Këshillit të Ministrave “Për dërgimin 

jashtë të anëtarëve të Këshillit Organizues të 

Kuvendit për pajtim e bashkim Kombëtar dhe 

emërim i  Zëvendëskryetar i  Shërbimit 

InformativKombëtar”. 

9.3.1992 

14.3.1992 

7 

136 Procesverbal i  mbledhjes “Për të drejtën e 

autorit në Republikën e Shqipërisë”, relacion i  

Këshillit të Ministrave dërguar Kuvendit 

Popullor, dekretet dhe ligji për këtë problem. 

12.3.1992 

29.5.1992 

132 

137 Procesverbal,vendim i  mbledhjes se Këshillit të 

Ministrave mbajtur, më datë 12.3.1992, “Për  

ndryshimin e pagave të krijuesve”. 

26.2.1992 

12.3.1992 

47 

138 Procesverbal,vendim i  Këshillit të Ministrave 

“Për miratimin e statusit të Akademisë 

sëShkencave në Republikën e Shqipërisë”. 

12.3.1992 

3.4.1992 

52 

139 Procesverbal,vendim i  mbledhjes se Këshillit të 

Ministrave, datë 12.3.1992, “Për miratimin 

estatuseve të bashkësive ekonomike të naftës, 

kromit, bakrit, hekurit, qymyrit, dhe kimisë”. 

12.3.1992 

20.3.1992 

118 

140 Procesverbal dhe vendim i  Këshillit të 

Ministrave “Për kriteret dhe kompetencat e 

organeve shtetërore e private në fushën e 

standardizimit” dhe cilësisë relacioni përkatës. 

12.3.1992 

16.3.1992 

51 

141 Procesverbal dhe vendim i  Këshillit të 

Ministrave, datë 12.3.1992, “Për liberalizimin e 

çmimeve të blerjes së pambukut të pazhveshur” 

relacion përkatës. 

12.3.1992 

18.3.1992 

15 

142 Procesverbal “Për miratimin në parim të 

projektmarrëveshjes për aksidentet 

industriale”relacion dërguar Kuvendit Popullor. 

12.3.1992 

14.3.1992 

49 

143 Procesverbal mbi relacionet e Këshillit të 

Ministrave dërguar Presidentit të Republikës  

12.3.1992 

14.3.1992 

36 



“Për mbrojtjen e ujërave ndërkufitare dhe 

liqeneve ndërkombëtare”. 

144 Procesverbal,Vendim i   mbledhjes se Këshillit 

të Ministrave datë 12.3.1992 për disa të 

drejtadhe detyrime të ushtarakut të forcave të 

armatosura të Republikës se Shqipërisë. 

12.3.1992 

18.3.1992 

19 

145 Procesverbal dhe vendim i  mbledhjes së 

Këshillit të Ministrave, datë 12.3.1992, “”Për 

mënyrëne pagimit të qirasë së banesave të 

përdorimit të energjisë elektrike të ujit dhe 

telefonave, relacioni përkatës. 

3.2.1992 

18.3.1992 

18 

146 Procesverbal dhe vendim i  Këshillit të 

Ministrave “Për format, metodat dhe mjetet e 

punës    së Shërbimit Informativ Ushtarak”, 

relacioni përkatës i  Ministrisë së Mbrojtjes. 

17.2.1992 

10.4.1992 

21 

147 Procesverbal,vendim i  mbledhjes se Këshillit të 

Ministrave, “Për përballimin e transportit të 

punonjësve të arsimit të nxënësve të 

studentëve”, relacioni përkatës. 

27.02.1992 

27.03.1992 

19 

148 Procesverbal i  Mbledhjes se Këshillit të 

Ministrave, datë 16.03.1992, “Për furnizimin e 

popullitme ushqime, lënde të para dhe materiale 

të tjera”. 

9.03.1992 

16.03.1992 

51 

149 Procesverbal i  mbledhjes se Këshillit të 

Ministrave, datë 16.03.1992, “Për stimulimin në 

page të punonjësve të arsimit që punojnë larg 

vendbanimit për vështirësi punë”, relacion 

përkatës. 

03.03.1992 

16.03.1992 

8 

150 Procesverbal i  mbledhjes se Këshillit të 

Ministrave, datë 16.3.1992, “Për gjendjen dhe 

masat që janë marrë për stabilizimin dhe ruajtjen 

e rendit gjatë fushatës se zgjedhjeve dhe pas 

saj”. 

16.3.1992 

16.3.1992 

17 

151 Procesverbal, vendim i  mbledhjes se  Këshillit 

të Ministrave, datë 16.3.1992, “Për një shtese në 

fondin epagave të Ministrisë së Arsimit”. 

6.2.1992 

20.3.1992 

6 

152 Procesverbal dhe vendim i  mbledhjes se 

Këshillit të Ministrave, datë 16.3.1992, “Për 

programimin dhekontrollin e investimeve në 

fushën e turizmit”, relacion përkatës. 

24.12.1992 

16.3.1992 

17 

153 Procesverbal dhe vendim Këshillit të 

Ministrave, datë 16.3.1992, “Për shtesë fondesh 

për tremujorin e parë për Ministrinë e 

Shëndetësisë”, relacion i  Ministrisë se 

Shëndetësisë. 

29.2.1992 

16.3.1992 

6 

154 Procesverbal dhe vendim Këshilli i  Ministrave, 

datë 16.3.1992, “Për financimin e insitucioneve 

studimore e projektuese të Ministrisë  së 

15.2.1992 

16.3.1992 

11 



Ndërtimit”. 

155 Procesverbal i  Mbledhjes se Këshillit të 

Ministrave datë 16.3.1992 “Për lëshimin e 

pasaportavediplomatike të shërbimit si dhe për 

projektdekretin”. 

4.12.1991 

16.3.1992 

21 

156 Dekret, procesverbal i mbledhjes së Këshillit të 

Ministrave dërguar Kuvendit Popullor “Për  

sigurimin e detyrueshëm të udhëtarëve”, 

relacion i  Ministrisë së Financavesigurimin e 

detyrueshëm të udhëtarëve”, relacion i  

Ministrisë se Financave. 

10.3.1992 

16.3.1992 

14 

157 Procesverbal dhe vendim i  Këshillit të 

Ministrave, datë 16.3.1992, “Për marrjen në 

administrim të ujësjellësve të fshatit nga 

ndërmarrjet e sistemit komunal dhe mënyra e 

pagesë sëujit të pijshëm në qytet dhe në fshat”, 

relacion përkatës. 

11.3.1992 

26.3.1992 

18 

158 Dekret i  Presidentit, procesverbal i  Këshillit të 

Ministrave dërguar kuvendit  popullor “Për  

hartimin e projekbuxhetit për gjashtëmujorin e  

pare të vitit 1992”, relacion i  Ministrisë 

sëFinancave. 

10.3.1992 

9.4.1992 

10 

159 Procesverbal,Projektvendim i  Këshillit të 

Ministrave datë 16.3.1992 “Për shpërblimin 

mujor të anëtarëve të jashtëm të këshillit 

drejtues të Radiotelevizioni Shqiptar”. 

16.3.1992 

16.3.1992 

4 

160 Procesverbal i  Mbledhjes se Këshillit të 

Ministrave mbajtur, më datë 16.3.1992, për 

shqyrtimin e një çështjeje jashtë rendit të ditës. 

16.3.1992 

16.3.1992 

20 

161 Vendim Këshilli i  Ministrave “Për miratimin e 

sheshit të ndërtimit të Hotelit Turistik dhe të 

Qendrës Tregtare në Tiranë”, relacion mbi 

marrëdhëniet ndërmjet Drejtorisë së 

Përgjithshme të Albturizmit dhe firmës Iliria 

Holding. 

12.3.1992 

18.3.1992 

12 

162 Vendim Këshilli i  Ministrave për një shtesë në 

udhëzimin e Këshillit të Ministrave “Për  

përballimin e shpenzimeve telefonike”, relacion 

përkatës. 

16.1.1992 

18.3.1992 

3 

163 Vendim Këshilli i  Ministrave për vazhdimin e 

ndërtimit të rrugës Fier-Cakran. 

16.3.1992 

18.3.1992 

2 

164 Vendim Këshilli i  Ministrave, datë 16.3.1992, 

për disa ndryshime në vendimin e Këshillit 

Ministrave nr. 52, datë 27.9.1992, “Për 

organizimin e organeve tatimore”. 

16.3.1992 

26.3.1992 

4 

165 Vendim Këshilli i  Ministrave, datë 16.3.1992, 

“Për miratimin e sheshit të Ndërtimit në 

Ksamil”, relacion i  Ministrisë së Brendshme 

dhe të Turizmit. 

14.3.1992 

19.3.1992 

5 

166 Vendim Këshilli i  Ministrave, datë 20.3.1992, 14.3.1992 3 



“Për dërgimin jashtë shtetit të anëtarëve të 

Këshillit Organizues të Kuvendit për pajtimin e 

bashkim kombëtar”. 

20.3.1992 

167 Vendim Këshilli i  Ministrave “Për dhënie 

pensioni për merita të veçanta” dhe 

korrespondenca në Ministritë përkatëse. 

5.4.1991 

24.3.1991 

mungon 

168 Vendim i Këshilli i  Ministrave, datë 24.3.1992, 

“Për financimin e ndërmarrjes së prodhimit të 

gazeve në Elbasan”, relacioni përkatës. 

24.3.1992 

25.3.1992 

6 

169 Vendim Këshilli i  Ministrave, datë 24.3.1992, 

“Për një ndryshim në buxhetin e shtetit për 

tremujorin e pare të vitit 1992”. 

24.3.1992 

25.3.1992 

2 

170 Vendim Këshilli i  Ministrave, datë 28.3.1992, 

për disa ndryshime në vendimin e Këshillit të 

Ministrave nr. 30, datë 25.1.1992, “Për 

financimin e pagave për mungesë të bazës 

materiale eenergjetike”, relacion përkatës. 

23.3.1992 

31.3.19924 

4 

171 Vendim Këshilli i   Ministrave, datë 28.3.1992, 

“Për miratimin e përbërjes së komitetit për 

ruajtjen dhe mbrojtjen e mjedisit”, relacion 

përkatës. 

11.3.1992 

20.3.1992 

7 

172 Vendim Këshilli i  Ministrave, datë 30.3.1992, 

për emërimi kuadri. 

21.2.1992 

31.3.1992 

3 

173 Vendim Këshilli i  Ministrave, datë 31.3.1992, 

“Për financimin e shoqatës humanitare të 

invalidëve”. 

31.3.1992 

31.3.1992 

3 

174 Vendim Këshilli i  Ministrave datë 31.3.1992 

“Për një shtesë në organiken e zyrës se punës të 

rrethit të Beratit”. 

31.3.1992 

31.3.1992 

4 

175 Vendim Këshilli i  Ministrave “Për pagat e 

punonjësve të aparatit të Këshillit të 

Ministrave”. 

1.4.1991 

1.4.1991 

1 

176 Vendim Këshilli i  Ministrave “Për emërimin e 

kryetarit të këshillit drejtues dhe të 

drejtoritadministrativ të bashkësisë ekonomike 

të ndërmarrjeve të Kromit (Albkrom-it)”, 

relacion përkatës 

1.4.1992 

3.4.1992 

5 

177 Vendim Këshilli i  Ministrave “Për ndarjen e 

Institutit të Nxënësve që nuk dëgjojnë dhe të 

atyre që nuk shikojnë”, relacion përkatës. 

3.4.1992 

4.4.1992 

5 

178 Vendim Këshilli  Ministrave “Për miratimin në 

parim të projektmarrëveshjes për 

programin"Imet" me qeverinë e SHBA-së”, 

relacion përkatës. 

11.3.1992 

4.4.1992 

8 

179 Vendim Këshillit të  Ministrave “Për miratimin 

shesh ndërtimi në Tiranë”, relacion i  Ministrisë 

Tregtisë se Brendshme. 

4.4.1992 

6.4.1992 

4 



180 Vendim Këshilli i  Ministrave “Për miratimin e 

sheshit të ndërtimit për banesa, zyra e objekte 

tregtare e sociale për firmat e huaja në zonën pas 

Liqenit Artificial të Tiranës”, relacionpërkatës. 

22.4.1992 

6.4.1992 

4 

181 Vendim Këshilli i  Ministrave “Për miratimin në 

parim të marrëveshjes në fushën e politikës së 

punës dhe politikes sociale me Republikës 

Federale të Gjermanisë”, relacion përkatës. 

7.4.1992 

10.4.1992 

7 

182 Vendim Këshilli i  Ministrave “Për shpërblimin 

e ndihmës gjyqësorëve joefektivë”, relacion 

përkatës. 

7.4.1992 

10.4.1992 

4 

183 Vendim i  Këshillit të Ministrave “Për miratimin 

në parim të projektit për studimin e gjendjes se 

mjedisit në territorin e Shqipërisë”, relacion 

përkatës. 

7.4.1992 

10.4.1992 

26 

184 Vendim Këshilli i  Ministrave “Për miratimin e 

protokollit të sesionit të tretë të komisionit të 

përbashkët për bashkëpunim ekonomik, 

industrial e teknik ndërmjet Republikës 

sëShqipërisë dhe asaj gjermane”. 

10.4.1992 

10.12.1992 

29 

185 Vendim Këshilli i  Ministrave “Për miratimin në 

parim të projektmarrëveshjes 

ndërmjetGjermanisë dhe Shqipërisë për 

bashkëpunim financiar”, relacion i  Ministrisë se 

LidhjeveEkonomike me Jashtë. 

20.3.1992 

11.4.1992 

18 

186 Relacion, vendim i Këshillit të Ministrave “Për 

miratimin e marrëveshjes ndërmjet Shqipërisë 

dhe Gjermanisë për bashkëpunim financiar”, 

relacion i  Ministrisë së Lidhjeve Ekonomike 

meJashtë.  

30.12.1991 

11.4.1992 

21 

187 Vendim Këshilli i  Ministrave për emërimin 

kuadri. 

20.4.1992 

20.4.1992 

3 

188 Procesverbal i  mbledhjes së Këshillit të 

Ministrave për disa projektvendime që kanë 

mbeturdhe për vizitën e Gensherit. 

20.4.1992 

20.4.1992 

44 

189 Vendim Këshilli i  Ministrave për lëvizje kuadri. 23.4.1992 

 

4 

190 Vendim Këshilli i  Ministrave për emërim 

kuadri. 

23.4.1992 mungon 

191 Procesverbal i  mbledhjes se Këshillit 

Ministrave për shqyrtimin e disa ligjeve bashke 

me  probleme qe dalin. 

23.4.1992 

23.4.1992 

17 

192 Procesverbal i  mbledhjes se Këshillit të 

Ministrave “Për shqyrtimin e projektligjit mbi të 

drejtat pasurore të sindikatave”. 

23.4.1992 

23.4.1992 

 

13 

193 Procesverbal i  mbledhjes se Këshillit të 

Ministrave për disa probleme që duhen zgjidhur. 

23.4.1992 

23.4.1992 

2 

194 Vendim Këshilli i  Ministrave “Për përballimin e 

qirasë së dy vilave”, relacion i  Ministrisë se 

Shëndetësisë. 

12.3.1992 

25.4.1992 

5 



195 Vendim Këshilli i  Ministrave “Për ndërmarrjen 

e procesit të privatizimit”. 

25.4.1992 

25.4.1992 

3 

196 Procesverbal Këshillit të Ministrave “Për 

krijimin e komiteteve ekzekutive të lokaliteteve 

në Republikën e Shqipërisë”. 

25.4.1992 

25.4.1992 

6 

197 Procesverbal i  mbledhje së Këshillit të 

Ministrave “Për privatizimin e banesave 

shtetërore”. 

25.4.1992 

25.4.1992 

28 

198 Procesverbal jashtë rendit të ditës për 

kompetencat e Ministrisë së Mbrojtjes. 

25.4.1992 

25.4.1992 

6 

199 Procesverbal i  mbledhjes së Këshillit të 

Ministrave “Për një shtesë në ligjin për 

marrëdhëniet e punës”. 

25.4.1992 

25.4.1992 

15 

200 Procesverbal i  Këshillit të Ministrave “Për 

shqyrtimin e problemit të trajtimit të ish-

presidentit Ramiz Alia”. 

25.4.1992 

25.4.1992 

13 

201 Procesverbal i  mbledhjes së Këshillit të 

Ministrave “Për bisedimet paraprake në Fondin 

Monetar Ndërkombëtar”. 

25.4.1992 

25.4.1992 

59 

202 Procesverbal i  mbledhjes së Këshillit të 

Ministrave “Për bisedime me Fondin Monetar 

Ndërkombëtar. 

28.4.1992 

28.4.1992 

33 

203 Vendim Këshilli i  Ministrave, datë 28.4.1992,  

“Për heqjen e eshtrave të personave jodëshmore 

nga varrezat e dëshmorëve të atdheut”, 

projektvendim. 

28.4.1992 

1.5.1992 

12 

204 Vendim Këshilli i  Ministrave, datë 28.4.1992, 

për emërimin dhe lëvizje kuadri 

28.4.1992 

30.4.1992 

21 

205 Vendim Këshilli i  Ministrave, datë 25.4.1992,  

“Për ndërprerjen e procesit të dhënies se trojeve  

për ndërtim objekte dhe banesa”. 

25.4.1992 

25.4.1992 

2 

206 Vendim Këshilli i  Ministrave “Për miratimin e 

shitjeve të armeve dhe municioneve nga  

Ministria e Mbrojtjes”. 

1.5.1992 

1.5.1992 

5 

207 Ligji dhe Dekret për një shtesë në ligjin “Për 

marrëdhëniet e punës” si dhe relacion i  Këshillit 

të Ministrave dërguar Kuvendit Popullor dhe 

relacion i  ardhur nga Ministria e Drejtësisë. 

27.4.1992 

4.5.1992 

10 

208 Procesverbal,vendim Këshilli i  Ministrave “Për 

sistemimin me banesë të ish-presidentit të  

Republikës se Shqipërisë Z. Ramiz Alia”. 

23.4.1992 

25.4.1992 

11 

209 Urdhëresa e Këshillit të Ministrave “Për vënien 

në dispozicion të Drejtorisë së Policisë 

Financiare dhe degës  së Tiranës, të një pjese të 

godinës së Hetuesisë se Përgjithshme”, relacion 

i  Ministrisë se Financave dhe Ekonomisë. 

23.4.1992 

2.5.1992 

 

 

5 

210 Vendim i  Këshillit të Ministrave për emërimin e 

lëvizje kuadri. 

2.5.1992 

2.5.1992 

3 

211 Vendim Këshilli i  Ministrave për emërimi e 5.5.1992 125 



lëvizje kuadri, korrespondenca e Ministrisë dhe 

institucionet përkatëse. 

30.5.1992 

212 Procesverbal i  mbledhje se Këshillit të 

Ministrave “Për ndryshimin e kompetencës për 

dhënie të së drejtës së studimit në shkollat  e 

larta”. 

2.5.1992 

2.5.1992 

12 

213 Procesverbal i  mbledhjes se Këshillit të 

Ministrave për  bisedimet me fondin monetar e 

ndërkombëtar. 

2.5.1992 

2.5.1992 

55 

 

214 Procesverbal,vendim Këshillit të Ministrave 

“Për krijimin dhe emërimin e komiteteve 

ekzekutive të rretheve e rajoneve”, telegram të 

Këshilli të Ministrave. 

4.5.1992 

22.5.1992 

97 

215 Procesverbal Këshilli i  Ministrave “Për gazin e 

Ballshit”. 

4.5.1992 

4.5.1992 

34 

216 Vendim Këshilli i  Ministrave “Për krijimin e 

Komisionit Qeveritar të Tokës si dhe vendimi 

për krijimin e Komisioneve të tokave”. 

2.5.1992 

12.5.1992 

7 

217 Vendim i  Këshilli i  Ministrave “Për 

kompetencat e dhënies së të drejtës së studimit 

në shkollat e larta”, relacion përkatës. 

4.5.1992 

6.5.1992 

5 

218 Vendim i  Këshillit të Ministrave “Për 

garantimin e huas të dhënë nga banka Gjermane 

“Kredidanstalt fur Wiederaufban” si dhe 

marrëveshja e garancisë ndërmjet KFW dhe 

qeverisë se Republikës se Shqipërisë”. 

5.5.1992 

5.5.1992 

 

 

12 

 

 

219 Procesverbal,vendim i  Këshillit të Ministrave 

“Për kalimin e drejtorisë së Kontroll-Revizionit 

Ekonomik-Financiar në përbërje të Komisionit 

të Kontrollit të Shtetit”, relacion i  Ministrisë 

Ekonomisë e Financave. 

7.5.1992 

11.5.1992 

 

15 

 

 

220 Procesverbal i  mbledhjes se Këshillit të 

Ministrave “Për stabilizimin e situatës financiare 

të  transportit të jashtëm hekurudhor”,  relacion i  

Ministrisë se Transportit. 

27.4.1992 

7.5.1992 

21 

 

221 Procesverbal,vendim i Këshilli i  Ministrave, 

datë 7.5.1992, “Për pezullimin nga banka e 

shtetit shqiptar të pagesës së rritjes së pagave të 

punonjësve, deri më 30.6.1992”, relacion 

përkatës 

13.4.1992 

11.5.1992 

16 

 

222 Procesverbal i Këshillit të  Ministrave “Për 

përballimin nga shteti të shërbimit të varrimit 

për shtetasit shqiptar që vdesin brenda dhe jashtë 

shtetit”, relacion i  Ministrisë së Ndërtimit, 

Strehimit dhe Rregullimit të Territorit. 

 

 

24.4.1992 

7.5.1992 

 

 

7 

 

 

 

223 Procesverbal dhe vendim i  Këshillit të 

Ministrave, datë 7.5.1992, “Për shkëputjen e 

Federatës Shqiptare të Futbollit nga struktura 

16.3.1992 

11.5.1992 

 

18 

 



organizative e Komitetit Olimpik Sportiv 

Shqiptar dhe njohjen e saj si person juridik”, 

relacion përkatës. 

 

224 Procesverbal,vendim Këshilli i  Ministrave “Për 

kualifikimin pasuniversitar për marrjen e 

gradave dhe titujve shkencore”, relacion i  

Komisionit të Lartë të Atësimit. 

27.1.1992 

14.5.1992 

 

15 

 

 

 

225 Procesverbal,vendim Këshilli i  Ministrave, datë 

7.5.1992, “Për kriteret e veçanta për vendosjen e 

gradave në Policinë Financiare”, relacion 

përkatës. 

9.1.1992 

11.5.1992 

 

20 

 

226 Procesverbal i   mbledhjes së Këshillit të 

Ministrave, datë 7.5.1992, “Për një shtesë në 

numrin e  punonjësve në organike për sigurimet 

shoqërore shtetërore”, relacion përkatës. 

18.3.1992 

11.5.1992 

 

9 

 

227 Procesverbal,Vendim Këshilli i  Ministrave, datë 

7.5.1992, “Për miratimin në parim të projektit 

marrëveshjes për eleminimin e tatimeve të 

dyfishte në lidhje mbi të ardhurat dhe mbi 

kapitalin”. 

23.3.1992 

11.5.1992 

 

52 

 

228 Procesverbal Këshilli i  Ministrave “Për nevojën 

e shtesës në limit të punonjësve të disiplinuar në 

organike”, relacion i  Ministrisë se Mbrojtjes. 

30.4.1992 

7.5.1992 

7 

 

229 Procesverbal,vendim i  Këshillit të Ministrave 

“Për miratimin në parim të projektit të 

bashkëpunimit teknik për përdorimin e 

teknikave bërthamore për studimin e 

marrëdhënieve midis të ushqyerit dhe 

riprodhimit në gjedhe”. 

27.4.1992 

13.5.1992 

 

10 

 

 

230 Procesverbal,vendim Këshilli i  Ministrave për 

miratimin e marrëveshjes “për fondin e besimit 

të autostradës tranevropiane veri-jug (T E M) si 

dhe projektvendimi për administrimin e 

programit Temus në Shqipëri”,  relacion i  

Ministrisë së Transportit. 

10.2.1992 

11.5.1992 

 

27 

 

231 Procesverbal dhe vendim i  Këshillit të 

Ministrave “Për miratimin e 

projektmarrëveshjes për transportin rrugor 

ndërkombëtar në Mbretërinë e Bashkuar të 

Britanisë së Madhe dhe Irlandës së Veriut”, 

relacion i  Ministrisë se Transportit. 

23.4.1992 

14.5.1992 

 

15 

 

232 Procesverbali dhe vendimi i  Këshillit të 

Ministrave, datë 7.5.1992; "Për dhënie pensioni 

për kohë të kaluar". 

23.02.1992 

07.05.1992 

 

8 

 

233 Procesverbal i  Mbledhjes së Këshillit të 

Ministrave, datë 07.05.1992, “Për çeljen e 

bankës së përbashkët midis minierës së qymyr 

gurit "Demokracia" Valias dhe firmës "Iliria 

Holding' sa”. 

07.05.1992 

07.05.1992 

 

10 

 

 

234 Procesverbal i  Këshillit të Ministrave për disa 7.5.1992 13 



çështje jashtë rendit të ditës “Për vendosjen e 

kontakteve në fushën ushtarake ndërmjet 

Shqipërisë dhe SHBA-së”. 

7.5.1992 

 

 

 

 

 

235 
Procesverbal dhe Vendim i  Këshillit të 

Ministrave, datë 07.05.1992,  “Për ngritjen e 

Qendrës Ballkanike të Fizikës”, relacion 

përkatës. 

 

 

16.03.1992 

11.05.1992 

 

 

13 

 

 

236 Procesverbal i  Mbledhjes se Këshillit të 

Ministrave, datë 09.05.1992,  “Për projektligjin 

për  armët”, dekretet përkatëse. 

09.05.1992 

02.06.1992 

 

63 

 

237 Dekreti i  Këshillit të Ministrave “Për ruajtjen e 

aeroportit të Rinasit”, drejtuar Presidentit të 

Republikës si dhe relacion i  Ministrisë së 

Transporteve. 

14.5.1992 

19.5.1992 

 

12 

 

238 Relacion dhe projektligjet për projektligjin "Për 

pyjet". 

19.05.1992 

28.10.1992 

90 

 

239 Projektligji, ligje dhe dekreti i  Këshillit të 

Ministrave "Për policinë e rendit”, drejtuar 

ministrive dhe institucioneve të tjera qendrore, 

relacion i  Ministrisë së Rendit. 

30.5.1992 

3.6.1992 

 

11 

 

240 Vendim i  Këshillit të Ministrave, datë 

09.05.1992, “Për nxjerrjen e eshtrave të 

ushtarakeve gjermanë të vrarë ose të vdekur në 

Shqipëri gjatë Luftës së Dytë Botërore”, 

informacion shpjegues. 

14.04.1992 

13.05.1992 

 

15 

 

241 Procesverbal i  Këshillit të Ministrave, datë 

09.05.1992, “Për shqyrtimin e problemit të 

bankës për apartamentet e minatorëve të 

Valiasit”. 

09.05.1992 

09.05.1192 

 

6 

 

242 Procesverbali i  Këshillit të Ministrave "Për 

pagimin e qirasë së godinës të zyrave të PNUD-

it në Tiranë”, relacion i  Komitetit të Shkencës 

dhe të Teknikes. 

9.5.1992 

9.5.1992 

 

13 

 

243 Procesverbal i  Mbledhjes se Këshillit të 

Ministrave, datë 09.05.1992, “Për shqyrtimin e 

projektvendimit për shërbimet e funeraleve”. 

09.05.1992 

09.05.1992 

 

4 

 

244 Procesverbal i  Këshillit të Ministrave “Për 

problemin e 80-përqindëshit”. 

9.5.1992 

9.5.1992 

2 

 

245 Vendimi i  Këshillit të Ministrave "Për 

financimin e pagave të punonjësve për mungesë 

të bazës materiale e energjetike", relacion i  

Ministrisë së Financës. 

23.4.1992 

13.5.1992 

 

3 

 

246 Procesverbal dhe vendim i  Këshillit të 

Ministrave, datë 11.05.1992,  “Për miratimin në 

parim të marrëveshjes tregtare ndërmjet qeverisë 

së Republikës së Shqipërisë dhe letërkëmbimin 

përkatës për mbrojtjen e pronësisë”, relacioni 

22.04.1991 

13.05.1992 

 

52 

 

 



përkatës. 

247 Vendim i  Këshillit të Ministrave "Për kalimin 

në të ardhurat e bilancit valutor dhe të buxhetit 

të shtetit për vitin 1992 të gjendjes së llogarisë 

në valutë të ish-Komitetit Qendror të Partisë së 

Punës", relacion i  Ministrisë së Financave dhe 

të Ekonomisë 

7.5.1992 

14.5.1992 

 

6 

 

 

248 Procesverbal i  mbledhjes së Këshillit të 

Ministrave mbajtur, më datën 12.05.1992, "Për 

ligjin mbi avokatin", projektligji përkatës. 

12.05.1992 

12.05.1992 

 

23 

 

249 

Vendim i  Këshillit të Ministrave, datë 

14.05.1992, "Për bllokimin përkohësisht të 

pasurive të ish-organizatave të masave", relacion 

përkatës. 

 

 

12.05.1992 

14.05.1992 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

250 Vendim i  Këshillit të Ministrave, datë 

15.05.1992,  për garantimin e huave të 

akorduara nga banka Gjermane “Kredintastalt 

fur Wiederaufbau”. 

15.05.1992 

16.05.1992 

 

3 

 

251 Vendim i  Këshillit të Ministrave, datë 

18.05.1992, “ Për lirimin e banesave të ish-

familjeve të bllokmenëve”. 

18.05.1992 

19.05.1992 

 

6 

 

252 Procesverbali i  Këshillit të Ministrave për disa 

shtesa në vendimin e Këshillit të Ministrave  

“Për krijimin e komisioneve të tokave” si dhe 

procesverbali për disa çështje jashtë rendit të 

ditës. 

12.5.1992 

12.5.1992 

 

33 

 

253 Vendim i  Këshillit të Ministrave “Për buxhetin 

e shtetit për gjashtëmujorin e parë të vitit 1992”, 

relacion i  Ministrisë së Financave. 

17.3.1992 

28.3.1992 

 

25 

 

254 Vendim i  Këshillit të Ministrave “Për 

furnizimin me gaz natyror”, relacion i  

Ministrisë se Burimeve Minerare dhe 

Energjetikës. 

30.4.1992 

6.5.1992 

 

17 

 

255 Procesverbali i  Këshillit të Ministrave “Për 

memorandumin e politikes ekonomike”. 

15.5.1992 

15.5.1992 

136 

 

256 Vendim i  Këshillit të Ministrave “Për 

rregulloren e uniformes ushtarake”, relacion i  

Ministrisë së Mbrojtjes. 

18.5.1992 

19.5.1992 

 

7 

 

257 Procesverbal i  Këshillit të Ministrave “Për 

ndarjen e Drejtorisë së Përgjithshme të 

Ekonomisë Pyjore”. 

15.5.1992 

15.5.1992 

13 

 

258 Procesverbal i  Këshillit të Ministrave “Për 

miratimin e bilancit të Bankës së Bujqësisë dhe 

të Zhvillimit për vitin 1991”. 

15.5.1992 

15.5.1992 

 

1 

 

259 Procesverbal i  Këshillit të Ministrave “Për 9.5.1992 12 



shpenzime për pagesën e komisioneve të ndarjes 

së tokës” dhe relacioni i  Ministrisë së Bujqësisë 

dhe Ushqimit si dhe projektvendimi për krijimin 

e komisioneve të tokave dhe relacioni përkatës. 

15.5.1992 

 

 

260 Procesverbal i  Këshillit të Ministrave “Për 

shkrirjen e stacioneve të makinave dhe të 

traktorëve dhe krijimi e ndërmarrjeve të 

mekanikes bujqësore”, relacion i  Ministrisë se 

Bujqësisë dhe të Ushqimit. 

15.5.1992 

15.5.1992 

 

7 

 

261 Procesverbal dhe qarkore “Për marrëdhëniet e 

anëtarëve të qeverisë me përfaqësuesit e 

shteteve të huaja, daljen e tyre jashtë shtetit dhe 

ftesën në Shqipëri të anëtarëve të qeverive të 

huaja”. 

15.5.1992 

15.5.1992 

 

24 

 

262 Procesverbal i  Këshillit të Ministrave “Për 

memorandumin e politikes ekonomike”. 

15.5.1992 

15.5.1992 

121 

 

263 Vendim i  Këshillit të Ministrave “Për kalimin 

për nevoja shtetërore të ndërtesës ku është 

Komiteti Drejtues i  Partisë Socialiste!. 

19.5.1992 

20.5.1992 

 

3 

 

264 Vendim i  Këshillit të Ministrave për dhënie 

pagese tranzitore papunësie, dekreti “Për një 

ndryshim në kodin e punës së Republikës së 

Shqipërisë” si dhe relacioni i  Këshillit të 

Ministrave dërguar Presidentit. 

19.5.1992 

20.5.1992 

 

16 

 

265 Procesverbali i  Këshillit të Ministrave “Për 

ruajtjen e personaliteteve të larta shtetërore”, 

projektligji i  Këshillit të Ministrave drejtuar 

Kuvendit Popullor si dhe relacioni i  Këshillit të 

Ministrave. 

9.5.1992 

20.5.1992 

 

26 

 

266 Procesverbal i  Këshillit të Ministrave “Për 

marrëdhëniet e punës si dhe vendimi për kthim 

në arkivin qendror të shtetit të disa dokumenteve 

të kaluara në fondin arkivor të ish-Ministrisë se 

Punëve të Brendshme”, relacion i  Drejtorisë së 

Përgjithshme të Arkivave. 

20.5.1992 

25.5.1992 

 

 

15 

 

267 Procesverbal i  Këshillit të Ministrave “Për 

financimin e ndërmarrjes energjetike (TEC-it), 

Tiranë nga buxheti i  shtetit”, relacion përkatës. 

20.5.1992 

20.5.1992 

 

6 

 

268 Procesverbal i  Këshillit të Ministrave “Për 

numrin e punonjësve dhe fondin e pagave të 

Komisionit të Kontrollit të Shtetit”. 

20.5.1992 

20.5.1992 

 

2 

 

269 Procesverbali i  Këshillit të Ministrave “Për 

përcaktimin e nivelit të qirasë së objekteve të 

ndryshme të ndërmarrjeve dhe të institucioneve 

shtetërore që u jepen në përdorim të tretëve”, 

relacion i  Ministrisë së Mbrojtjes. 

30.4.1992 

20.5.1992 

 

6 

 

270 Procesverbal i  Këshillit të Ministrave “Për 

marrëveshjen midis qeverisë së Republikës se 

Shqipërisë dhe Organizatës Islamike 

Ndërkombëtare të Bamirësisë”, relacion 

20.5.1992 

20.5.1992 

 

12 

 



përkatës. 

271 Procesverbal dhe vendim i  Këshillit të 

Ministrave “Për miratimin e protokollit të 

sesionit të tretë të komisionit të përbashkët 

shqiptaro-turk në zbatim të marrëveshjes së 

bashkëpunimit ekonomik, industrial e teknik”, 

protokolli përkatës si dhe relacioni i  Ministrisë 

së Ekonomisë. 

20.5.1992 

25.5.1992 

 

13 

 

272 Procesverbal dhe vendim i  Këshillit të 

Ministrave “Për miratimin e projektkonventës 

themeluese për krijimin e këshillit të 

bashkëpunimit doganor”, relacion i  Ministrisë 

së Financave dhe Ekonomisë si dhe Konventa. 

7.5.1992 

25.5.1992 

 

24 

 

273 Procesverbal dhe vendim i  Këshillit të 

Ministrave “Për masat për përsosjen e 

organizimit dhe të funksionimit të mjetit teknik 

të vëzhgimit e të diktimit të ndotjes kimike, 

biologjike dhe radioaktive, në kuadrin e 

mbrojtjes civile të Republikës së Shqipërisë nga 

ADM-ja”, relacion i  Ministrisë së Mbrojtjes. 

30.4.1992 

25.5.1992 

 

 

14 

 

274 Procesverbal i  Këshillit të Ministrave “Për disa 

ndryshime për forcimin e kontrollit buxhetor”. 

20.5.1992 

20.5.1992 

2 

 

275 Vendim i  Këshillit të Ministrave “Për një 

ndryshim në VKM-në nr. 164, datë 7.5.1992”.   

21.5.1992 

21.5.1992 

2 

 

276 Vendim i  Këshillit të Ministrave “Për Miratimin 

në parim të marrëveshjes për bashkëpunim 

ekonomik ndërmjet qeverisë së Republikës së 

Shqipërisë dhe qeverisë se Republikës së 

Sllovenisë”, relacion i  Ministrisë së Lidhjeve 

Ekonomike me Jashtë si dhe Marrëveshja e 

Bashkëpunimit. 

27.3.1992 

27.5.1992 

 

 

 

Mungon 

 

 

 

 

 

277 Ligji, dekreti i Presidenti, relacion , 

procesverbal, projektligj “Për hartimin dhe 

zbatimin e buxhetit të shtetit të Republikës së 

Shqipërisë”,  dërguar Kuvendit të Shqipërisë 

25.6.1992 

13.10.1992 

 

112 

 

278 Procesverbal, relacion, vendim i Këshilli 

Ministrave, datë 3.9.1992,  “Për kujdesin 

shëndetësor dhe mjekësor të personaliteteve të 

larta shtetërore të huaja dhe të vendit”. 

20.7.1992 

14.9.1992 

 

11 

 

279 Relacion, procesverbal , projektvendim për një 

ndryshim  në vendimin e Këshillit të Ministrave, 

nr. 327, datë 28.8.1991, “Për një regjim e 

eksport -importit nga dhe,  në Republikës  e 

Shqipërisë. 

19.6.1992 

20.7.1992 

 

15 

 

280 Relacion, procesverbal,vendim i Këshilli të  

Ministrave, datë 20 Korrik 1992, për një 

ndryshim në vendimin e Këshillit të Ministrave 

nr. 171, datë 14.5.1962 dhe në vendimin e KM-

së nr. 81, datë 27.4.1978”. 

19.6.1992 

20.7.1992 

 

8 

 

281 Relacion, procesverbal, vendim i Këshillit 29.6.1992 7 



Ministrave, datë 20.7.192, “Për organizmin e 

shërbimit të dizifenktimit dezinsektimi 

deratizimit (DDD-së ) në Republikës e  

Shqipërisë”. 

 

20.7.1992 

 

 

282 Relacion, procesverbal,vendim i KM-së, datë 

24.7.1992,  për një kontroll dhe administrim me 

të mirë të shpërndarjes e të tregtimit të artikujve 

të shportës” 

24.7.1992 

30.7.1992 

 

15 

 

283 Dekreti i  Presidentit të Republikës, relacion , 

procesverbal, projektligj “Për miratimin në 

parim të projektmarrëveshjes ndërmjet  

Republikës se Shqipërisë dhe Republikës së 

Austrisë për nxitjen  dhe mbrojtjen e 

investimeve. 

29.6.1992 

10.11.1992 

 

 

31 

 

 

284 Relacion, procesverbal,vendim i  KM-së, datë 

20.7.1992, “Për mbylljen e veprimtarisë së 

stacionit qendror të kërkimeve të projektimeve 

të kullotave  dhe kalimin e veprimtarisë së tij në 

stacionin e pyjeve dhe eterovajore”. 

3.1.1992 

28.7.1992 

 

6 

 

285 Relacion, procesverbal, projektvendim “Për 

kalim e fshatit Mal i  Kolaj nga juridiksioni i  

rrethit  Shkodër në atë të Lezhës”. 

20.7.1992 

20.7.1992 

 

9 

 

286 procesverbal i mbledhjes së KM-së mbajtur, më 

datë 20.7.1992,  “Për miratimin e programit 

ekzekutiv për periudhën 1993-1994 midis 

Shqipërisë dhe Turqisë”. 

20.7.1992 

20.7.1992 

 

1 

 

287 procesverbal, relacion ,vendim i KM-së, datë 

20.7.192,  “Për miratimin në parim të 

marrëveshjes ndërmjet Ministrisë se Punëve të 

Jashtme të Republikës së Shqipërisë dhe 

shoqërisë ajrore, Tiralean Airways, për marrjen 

e një kredie” 

29.6.1992 

28.7.1992 

 

11 

 

288 Relacion, procesverbal, vendim i Këshillit të 

Ministrave, datë 20.7.1992, “Për 

memorandumin e mirëkuptimit  ndërmjet 

qeverisë  së Republikës se Shqipërisë   dhe 

qeverisë së Republikës italiane për shfrytëzimin 

e fondeve të kondrapalës shqiptaro-italiane” 

22.6.1992 

20.7.1992 

 

13 

 

289 Relacion, procesverbal,vendim i  KM-së, datë 

20.7.1992,  “Për miratimin  në parim të 

marrëveshjes ndërmjet qeverisë në Republikës  

së Shqipërisë dhe qeverisë së Republikës së 

Hungarisë për nxitjen dhe mbrojtjen e 

investimeve të ndërsjellta”. 

9.7.1992 

28.7.1992 

 

7 

 

290 Procesverbal i Këshilli të Ministrave, datë 

20.7.1992, për miratimin e marrëveshjes për 

bashkëpunim ekonomik ndërmjet qeverisë së 

Republikës se Republikës së Shqipërisë dhe 

qeverisë  se Republikës së Sllovenisë” 

20.7.1992 

28.7.1992 

 

5 

 

291 Relacion, procesverbal,vendim Këshilli 10.7.1992 12 



Ministrave, datë 20.7.19992, “Për miratimin e 

projektmarrëveshjes midis Ministrisë së 

Lidhjeve Ekonomike me Jashtë dhe Organizatën 

Ndërkombëtare të Ndihmës Islamike”. 

20.7.1992  

292 Relacion, procesverbal, projektligj për 

ratifikimin  e marrëveshjes ndërmjet Republikës 

se Shqipërisë dhe Republikës së Turqisë  për 

nxitjen  dhe mbrojtjen reciproke të 

investimeve”. 

3.7.1992 

29.9.1992 

 

35 

 

293 Relacion, procesverbal ,vendim i  KM-së,  datë 

20.7.1992,  “Për miratimin në parim të 

marrëveshjes ndërmjet qeverisë së Republikës së 

Italisë dhe qeverisë se Republikës së Shqipërisë 

për njohjen reciproke të patentave kombëtare të 

drejtuesve të automjeteve”. 

01.07.1992 

28.7.1992 

 

 

 

79 

 

 

294 Vendim i  KM-së, datë 20.7.1992,  “Për miratim 

në parim të projektmarrëveshjeve midis qeverisë 

se Republikës së Shqipërisë dhe qeverisë së 

Republikës se Sllovenisë për transportin 

ndërkombëtar rrugor të udhëtarëve  e të 

mallrave” 

20.7.1992 

9.9.1992 

 

15 

 

295 Relacion, projektligj “Për konpesimin në vlerë të 

ish-pronareve të tokave bujqësore “, dërguar 

Kuvendit Popullor 

20.5.1992 

21.7.1992 16 

296 Relacion, procesverbal, vendim Këshilli 

Ministrave, datë 20.7.1992,  për shfuqizimin e 

vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 121, datë 

28.03.1991, “Për krijimin e ndërmarrjes se 

përbashkët shqiptaro –zvicerane, Iliria Turist”. 

20.7.1992 

13.10.1992 

 

14 

 

297 Vendim i  KM-së, datë 24.7.1992, “Për çmimet 

e plehrave kimike”. 

24.7.1992 

28.7.1992 

4 

 

298 Procesverbal,vendim,  20.7 1992,  “Për 

ndryshimin e tarifave të transportit të 

udhëtarëve”. 

20.7.1992 

24.7.1992 10 

299 Relacion, procesverbal, vendim i Këshillit 

Ministrave, datë 20.7.1992,  “Për miratimin e 

programit ekzekutiv për periudhën 1993-1994,  

në kuadrin e marrëveshjes për bashkëpunim 

teknik dhe shkencor, nënshkruar më 12 qershor 

1986, ndërmjet qeverisë së Republikës së 

Shqipërisë dhe qeverisë së Republikës së 

Turqisë”. 

20.7.1992 

28.7.1992 

 

 

22 

 

 

 

300 Procesverbal, vendim Këshilli i  Ministrave, 

datë 20.7.1992,  “Për liberalizimin e çmimeve e 

tarifave dhe kompetencat e caktimit të tyre”. 

20.7.1992 

20.7.1992 

Mugon 

 

301 Procesverbal i mbledhjes së KM-së, datë 

20.7.1992, “Për trajtimin e ndihmave të 

jashtme” 

20.7.1992 

20.7.1992 

6 

 

302 Procesverbal i Këshillit të  Ministrave, datë 

20.7.1992, për disa çështje jashtë rendit të ditës. 

20.7.1992 

20.7.1992 4 



303 Vendim Këshilli i  Ministrave,  datë 20.7.1992,  

për një shtese në vendimin e Këshillit të 

Ministrave nr. 271, datë 22.6.1992,  “Për 

miratimin e objekteve të rëndësishme shtetërore 

që vihen në ruajtje nga policia e objekteve”. 

20.7.1992 

24.7.1992 

 

3 

 

 

304 Vendim Këshilli i  Ministrave, datë 20.7.1992,  

“Për liberalizimin   e çmimeve e tarifave dhe 

kompetencat e caktimit të tyre”. 

20.7.1992 

24.7.1992 

 

8 

 

305 Relacioni vendim KM-së, datë 20.7.1992,  për 

një ndryshim në vendimin në KM-së nr. 327, 

datë 28.8.1991,  “Për regjimin e eksport-importit 

nga dhe, në Republikës e Shqipërisë". 

20.7.1992 

 

27.7.1992 

5 

 

306 Procesverbal, vendim KM-së, datë 24.7.92, “Për 

kompesimin për frymë  të shpenzimeve  nga 

rritja e çmimeve të disa artikujve ushqimore”.  

24.7.1992 

28.7.1992 

 

60 

 

307 Procesverbal  KM-së, datë 23.7.92,  “Për 

shkurtimin e buxhetit të 5-mujorit të dytë të vitit 

1992”. 

23.7.1992 

23.7.1992 

25 

 

308 Procesverbal, vendimi KM-së datë 24 .7. 1992, 

“Për ndryshimin e çmimeve të disa artikujve  e 

tarifave  që nuk liberalizohen”. 

24.7.1992 

28.7.1992 

 

21 

 

309 Relacion,vendim i KM-së, datë 30.7.1992, “Për 

dhënie personi për merita të veçanta”. 

30.7.1992 

5.8.1992 

20 

 

310 Relacion, procesverbal, projektligj “Për  krijimin  

e një fondi të veçantë  monetar për ish të 

dënuarit e të përndjekurit politik”. 

31.7.1992 

1.9.1992 

 

22 

 

311 Relacion,  procesverbal i  KM-së për 31.7.1992, 

“Për lëshimin e pasaportave  jashtë  shtetit dhe 

për dhënien e vizave”. 

15.7.1992 

2.11.1992 

 

20 

 

312 Procesverbal  i mbledhjes së Këshillit të 

Ministrave, datë 31.7.92,  “Për sigurimin nga 

Instituti i  Sigurimeve të Mallrave që jepen me 

kredi ose  ndihmat e shteteve të huaja” 

31.7.1992 

31.7.1992 

 

1 

 

313 Relacion, procesverbal, vendim KM-së, datë 

31.7.92, “Për riaftësimin fizik, psikik dhe 

profesional dhe sistemin në punë të individëve si 

dhe për Shtëpinë e të Moshuarve” 

3.7.1992 

31.7.1992 

 

6 

 

314 Relacion, procesverbal, projektvendim,  datë 

31.7.1992, “Për shfuqizimin e vendimit të 

Këshillit të Ministrave nr. 33, datë 25.1.92”. 

17.7.1992 

31.7.1992 

 

5 

 

315 Relacion, procesverbal,vendim 31.7.1992  nga 

Këshilli i  Ministrave “Për  përballimin  e 

shpenzimeve të transportit”. 

14.7.1992 

31.7.1992 

 

6 

 

316 Relacion, procesverbal, vendim i  KM-së, datë 

31.7.92, “Për  riorganizimin e veprimtarisë së 

Shtëpive të Pionerit e të punëtoreve”. 

14.7.1992 

5.8.1992 

 

6 

 

317 Relacion, procesverbal,vendim KM-së, datë 

10.8.1992,  “Për riorganizimin e zyrave të punës 

,emigracionit, përkrahjes sociale dhe të 

10.8.1992 

15.8.1992 

 

15 

 



tëpërndjekurve politik”.  

318 Relacion, procesverbal, udhëzim, datë 31.7.92,  

për kriteret e përgjithshme të mbajtjes  në punë 

të punonjësve gjatë zbatimit të  ligjit nr. 7521, 

datë 30.10.91, “Për përkrahjen sociale  të 

personave që dalin pa  punë nga zbatimi i 

reformës ekonomike ndryshuar me ligjin nr. 

7579,  datë 2.7.1992”. 

15.7.1992 

1.8.1992 

 

 

13 

 

 

319 Procesverbal, vendim i KM-së, datë 31.7.1992,  

“Për moszbatimin e tatimit mbi pezullimin për 

disa artikuj të caktuar”. 

31.7.1992 

5.8.1992 

8 

 

320 Procesverbal, vendimi i KM-së, datë 30.7.1992,  

“Për  një ndryshim në vendim e KM-së nr. 103, 

datë 12.3,92, për përballimin e shpenzimeve të 

transporti, nxënësit dhe studentëve që punojnë  e 

mësojnë jashtë vendit”. 

30.7.1992 

5.8.1992 5 

321 Procesverbal, relacion ,vendim i KM-së, datë 

31.7.1992, “Për ndryshimin e afateve të 

studimeve  në ILKF ,V. Kushi, nga 3 në 3 vjet, 

rihapjen e degës së gazetarisë dhe rihapjen e 

degës se koreografisë” 

31.7.1992 

5.9.1992 

 

11 

 

322 Procesverbal, relacion ,vendim i KM-së,  datë 

30.7.92, për miratimin për projektin  

“Konsultime lidhur me legjislacionin ekonomik 

ndërmjet Shqipërisë  dhe Gjermanisë”. 

30.7.1992 

12.8.1992 

 

10 

 

323 Relacion, procesverbal,vendim i Këshillit të  

Ministrave, datë 7.7.1992,  “për shfuqizimin e 

vendimit të Këshillit të Ministrave, nr. 119 datë 

4.4.1992,  për miratimin e sheshit të ndërtimit 

për banesa, zyra e objekte tregtare e sociale për 

firmat e huaja në zonën pas Liqenit Artificial të 

Tiranës” 

7.7.1992 

10.7.1992 

 

7 

 

324 Relacion, procesverbal,vendim i Këshillit të 

Ministrave, datë 7.7.1992, për shfuqizimin e 

vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 83, datë 

12.3 .1992, “Për miratimin e sheshit të ndërtimit 

të hotelit turistik dhe të qendrës tregtare  në 

Tiranë”. 

7.7.1992 

 

10.7.1992 

 

13 

 

 

325 Relacion, procesverbal, dekret, projektligj për 

një ndryshim  në ligjin nr. 7504, datë 30.7.1991,  

“Për policinë e rendit”. 

7.7.1992 

30.7.1992 

14 

 

326 Relacion, procesverbal, projektligj për 

ndryshimin në ligjin nr. 7495 datë 2.7.1991 “Për 

organizimin e shërbimit informativ 

ndërkombëtar dhe në ligjin nr. 7530, datë 

11.12.1991 “Për rioganizimin  e  shërbimit 

informativ ushtarak dhe të shërbimit të 

2.7.1992 

10.7.1992 

 

14 

 



kundërzbulimit në organet e rendit publik”. 

327 Procesverbal, relacion,vendim KM-së, datë 

31.7.1992,  “Për  shtimin e organikës dhe të 

shpenzimeve  për organet tatimore”. 

31.7.1992 

12.8.1992 

 

23 

 

328 Relacion, procesverbal,vendim i Këshillit 

Ministrave, 31.7.1992, “Për pagat e punonjësve 

të Institutit të Sigurimeve Shoqërore”. 

18.7.1992 

31.7.1992 

 

5 

 

329 Relacion, procesverbal, dekret projektligj “Për 

dërgimin pa shpërblim të kopjeve të detyruara të 

shtypshkrimeve bibliotekave”. 

7.7.1992 

10.9.1992 

 

14 

 

330 Procesverbal, projektligj  “Për statusin e 

veteranti dhe të invalidit të Luftës  Antifashiste 

Nacional Çlirimtare të popullit shqiptar”. 

20.1.1992 

7.7.1992 

 

47 

 

331 Relacion, projektligj “Për privatizimin e 

banesave shtetërore”. 

14.1.1992 

28.7.1992 28 

332 Relacion, procesverbal,vendim KM-së, datë 

7.7.1992,  “Për krijimin e komisionit të posaçëm 

për dhënien e licencave profesionale”. 

25.6.1992 

7.7.1992 

22 

 

333 Relacion, procesverbal, projektligj për një 

ndryshim  në ligjin  nr. 7499,  datë 6.7.1991,  

“Për rivendosjen e gradave  në forcat e 

armatosura të Republikës së Shqipërisë” 

22.6.1992 

7.7.1992 

8 

 

334 Relacion, procesverbal,vendim Këshilli i  

Ministrave, datë 7.7.1992, për një shtesë në 

vendimin  e Këshillit të Ministrave nr. 255, datë 

2.8.1991,  “Për kriteret e ndarjes së tokës”. 

7.7.1992 

10.7.1992 

 

6 

 

335 Relacion, procesverbal,vendim Këshilli i  

Ministrave, datë 15.7.1992, “Për krijimin e 

agjencive  qendrore  të ristrukturimit të 

privatizimit të ndërmarrjeve bujqësore”. 

15.7.1992 

15.7.1992 

 

16 

 

336 Relacion, procesverbal,vendim i Këshilli i 

Ministrave, datë 20.7.1992, “Për  qiranë e 

truallit që u jepet në përdorim për ndërtime 

personale, fizike, juridike,vendas e të huaj si dhe 

për çlirimin e truallit që u shitet vendasve”. 

20.7.1992 

23.7.1992 

 

26 

 

337 Relacion i Ministrisë së Industrisë dhe 

Energjetikes , procesverbal,vendim i  Këshilli të 

Ministrave, datë 7.7.1992, “Për tërheqjen e  urës 

nga uzina e Azdikut në Fier” 

7.7.1992 

7.7.1992 

 

29 

 

338 Procesverbali  mbledhjes së KM-së, në datë 

7.7.1992, “Për kriterin e ndarjes së tokës”. 

7.7.1992 

7.7.1992 

2 

 

339 Procesverbali  mbledhjes së KM-së,  mbajtur më 

datë 7.7.92, “Për shqyrtimin e projektligjit për 

kompensimin në vlerë të ish-pronareve”. 

7.7.1992 

7.7.1992 

43 

 

340 

Vendim Këshilli Ministrave, 8.7.1992, “Për 

ngritjen e  sekretariatit të zgjedhjeve të organeve 

të pushtetit lokal”. 

8.7.1992 

8.7.1192 

 

 

2 

 

 

341 Relacion, projektligj i  Këshillit të Ministrave, 8.7.1992 2 



“Për ratifikimin e marrëveshjes së kredisë të 

importeve kritike të  akorduara nga banka IDA-

së”. 

8.7..1992  

342 Relacion, vendim Këshilli i Ministrave, datë 

3.7.1992, për ndryshimin e vendimin e Këshillit 

të Ministrave nr. 402, datë 1.11.1991, “Për 

ndarjen e mjeteve kryesore që janë në përdorim 

të Partisë së Punës së Shqipërisë” 

9.7.1992 

9.7.1992 

 14 

343 Vendim, Këshilli i  Ministrave, datë 9.7.1992, 

“Për furnizimin me ujë të pijshëm të qytetit të 

Fierzs” 

9.7.1992 

9.7.1992 2 

344 Vendim Këshilli i  Ministrave, datë 10.7.1992, 

“Për dhënie vile operacionit PELIKAN”. 

10.7.1992 

10.7.199 2 

345 Relacion,vendim i Këshillit të Ministrave, datë. 

11.7.1992, për një shtesë në vendimin e KM-së 

nr. 459, datë. 28.12.1990, “Për shtypjen e 

organizatave dhe e shoqatave politike e 

shoqërore”. 

11.7.1992 

14.7.1992 

 

4 

 

346 Vendim Këshilli i Ministrave, datë 15.7.1992, 

“Për organizimin e prodhimit, ruajtjes 

magazinimit e shpërndarjes së fletëvotimeve dhe 

vulave për zgjedhjet  e organeve të pushtetit 

lokal, më 26.7.1992”. 

15.7.1992 

15.7.1992 

 

5 

 

347 Procesverbal i  KM-së, datë. 18.7.1992, “Për 

mbledhjen e grupit 24-ve mbi gjendjen e 

Shqipëri”. 

18.7.1992 

18.7.1992 37 

348 Procesverbali i KM-së, datë. 20.7.1992 “Për 

standardizimin dhe cilësinë”. 

20.7.1992 

20.7.1992 3 

349 Procesverbal, dekret, projektligj “Për shërbimin 

e Kontrollit të Shtetit”, relacioni i  Këshillit të 

Ministrave dërguar Kuvendit Popullor. 

3.7.1992 

19.10.1992 80 

350 Vendim Këshilli i  Ministrave, datë 20.7.1992,  

“Për qiranë e truallit që u jepet në përdorim për 

ndërtime personale fizike e juridike vendase e të 

huaj si dhe për çmimin e truallit që  shitet 

vendasve”. 

20.7.1992 

 

20.7.1992 

 4 

351 Procesverbali  mbledhjes së Këshillit të 

Ministrave, datë 20.7.1992,  për projektligjin 

“Për tarifat doganore”. 

20.7.1992 

20.7.1992 5 

352 Procesverbali i mbledhjes së Këshillit të 

Ministrave, mbajtur më datë 20.7.1992, për një 

shtesë në ligjin “Për armët”. 

20.7.1992 

20.7.1992 

 

1 

 

353 Relacion, procesverbal, projektligj “Për 

hipotekën mbi tokën”. 

6.7.1992 

20.7.1992 

13 

 

354 Dekreti, ligji, procesverbali i  mbledhjes së  

Këshillit të Ministrave “Për administrimin e 

tatimeve e taksave”, relacioni dërguar Kuvendit. 

1.7.1992 

1.7.1992 41 

355 Relacion, , procesverbal, projektdekret për disa 

ndryshime në dekretin nr. 7463, datë 31.1.1991, 

“Për policinë financiare”.  

6.7.1992 

20.7.1992 33 



356 Relacion i  Ministrisë se Financave ,vendim i  

Këshillit të Ministrave, datë 3.7.1992,  “Për 

sigurimin nga Instituti i  Sigurimeve të Mallrave 

që jepen me kredi ose të ndihmave të shteteve të 

huaja” 

13.7.1992 

5.8.1992 

 

4 

 

357 Relacion i  Ministrisë se Financave dhe  

Ekonomisë, , procesverbal i  mbledhjes së 

Këshillit të Ministrave, relacion i  Këshillit të 

Ministrave dërguar Kuvendit Popullor “Për 

kodin doganor të Republikë së Shqipërisë”. 

16.7.1992 

28.7.1992 

 

59 

 

358 Vendimi i  Këshillit të Ministrave, datë 

3.7.1992, “Për mbylljen e ambasadës  së 

Republikës së Shqipërisë të Republikës. 

Algjeriane  Demokratike dhe Popullore”, 

relacioni i  Ministrisë Punëve të Jashtme 

24.6.1992 

4.7.1992 

 

3 

 

359 Për miratim në parim të marrëveshjes, relacion i  

Ministrisë së Rendit Publik, vendim i  Këshillit 

të Ministrave, datë. 7.7.1992, ndërmjet qeverisë 

në Republikën e Shqipërisë. 

29.6.1996 

9.7.1992 

 

9 

 

360 Relacion i  Ministrisë se Financave, vendim 

Këshilli të Ministrave, datë 1.7.1992,  “Për disa 

ndryshime në vendimin nr. 149, datë 7.5.1985 

për edukimin dhe shpërblimin e punës së  të 

dënuarve  me heqje të lirisë”. 

1.7.1992 

3.7.1992 

 

5 

 

 

361 Vendim Këshilli Ministrave, datë 2.7.1992, “Për 

dhënien e shtëpisë në pritje Puke, në përdorim të 

misionit të bamirësisë  Nënë Tereza” si dhe 

relacioni i     komitetit Ekzekutiv  Pluralist i  

Përkohshëm i  rrethit Pukë. 

2.7.1992 

2.7.1992 

 

3 

 

362 Vendim i Këshilli të Ministrave, datë 1.7.1992,  

“Për  gjendjen e krijuar në sistemin energjetik të 

vendit”. 

1.7.1992 

2.7.1992 2 

363 Dekreti, ligji “Për ratifikim e marrëveshjes së 

importeve kritike të akorduara nga Banka 

Botërore IDA si dhe dërgimi i ministrive 

përkatëse”. 

1.7.1992 

22.7.1992 3 

364 Procesverbal i  mbledhjes së Këshillit të 

Ministrave, datë. 1.7.1992 “Për projektligjin mbi 

miratimin e medaljes së artë: Martir i  Qëndresës 

Kombëtare” 

1.7.1992 

1.7.1992 3 

365 Procesverbal i  mbledhjes së Këshillit të 

Ministrave, mbajtur në datë 1 Korrik  1992, “Për 

projektvendimin për liberalizimin dhe rritjen e  

çmimeve të blerjes së disa produkteve bujqësore 

e blegtorale”. 

1.7.1992 

1.7.1992 

 

2 

 

 

366 Relacion i  Ministrisë së Rendit, ligji dhe dekreti 

“Për gardën e Republikës së Shqipërisë” si dhe 

dërgimi i  ligjit ministrisë përkatëse. 

12.6.1992 

2.11.1992 15 

367 Dekreti për shpalljen e ligji nr. 7630,  datë 

28.10.1992,  “Për standardizimin e cilësisë”. 

28.10.1992 

12.11.192 10 



368 Relacion, procesverbal, vendim i Këshilli i  

Ministrave, datë 1.7.1992, “Për shpenzime për 

pagesën e komisioneve të ndarjes së Tokës”. 

1.7.1992 

3.7.1992 

 6 

369 Relacion, procesverbali  i mbledhjes së Këshillit 

të Ministrave, mbajtur në datë 1.7.1992, “Për 

projektvendimin për daljen e fondeve për 

financimin nga buxheti i  shtetit i  ndërprerjeve 

themelore të anijeve të dëmtuara nga eksodi i  

vitit 1991”. 

8.6.1992 

1.7.1992 

 

 

5 

 

370 Procesverbali i  mbledhjes së Këshillit të 

Ministrave “Për shtyrjen e afatit të pagesë së 

përkrahjes sociale dhe të ndihmës shoqërore 

pranë qendrave të punës”, relacioni i  Ministrisë 

se Punës. 

24.6.1992 

1.7.1992 

 6 

371 Procesverbali i  mbledhjes së Këshilli të 

Ministrave “Për edukimin dhe shpërblimin e 

punës të dënuarve me heqje të lirisë”, relacioni i  

Ministrisë se Financave. 

25.6.1992 

10.7.1992 

 

6 

 

372 Procesverbali dhe vendimi i  Këshillit të 

Ministrave “Për sistemin bankar tregtar valutor”, 

relacioni i  Ministrisë se Financave. 

26.6.1992 

1.7.1992 

 13 

373 

Procesverbal i  mbledhjes të Këshillit të 

Ministrave “Për rregullimin e qirave të 

banesave”, relacioni dërguar Kuvendit, relacioni 

i  Ministrisë së Financave. 

25.6.1992 

8.7.1992 

 

10 

 

374 

Procesverbal i  mbledhjes së Këshillit të 

Ministrave “Për tatimin mbi të ardhurat 

personale”, relacioni dërguar Kuvendit. 

 

1.7.1992 

8.7.1992 

 

 

 

18 

 

 

375 Ligji, dekreti i  procesverbali i  mbledhjes  së 

Këshillit të Ministrave “Për tatimin mbi të 

ardhurat e personave fizike në sektorët private të 

tregtisë, artizanatit e shërbimeve të tjera”. 

1.7.1992 

8.7.1992 

 31 

376 Procesverbali i  mbledhje së Këshillit të 

Ministrave “Për aksizar  në Republikën e 

Shqipërisë” , relacioni dërguar Kuvendit. 

8.7.1992 

1.8.1992 

 12 

377 Ligji dhe dekreti procesverbali dhe relacioni i  

Këshillit të Ministrave, “Për tatimin mbi 

qarkullimin e mallrave”, relacioni për përkatës. 

1.7.1992 

14.1.1993 

 29 

378 Ligji dhe dekreti, procesverbali dhe relacioni 

dërguar Kuvendit “Për Tatim mbi fitimin”, 

relacioni përkatës. 

1.7.1992 

20.1.1993 

 31 

379 Ligji dhe dekreti, procesverbali dhe propozimi i  

Këshillit të Ministrave  “Për sistemin e taksave 

në Republikën e Shqipërisë”, dërguar ministrave 

përkatës. 

26.6.1992 

2.11.1992 58 

380 Vendime të Këshillit të Ministrave për emërime 9.7.1992 15 



kuadri. 22.7.1992 

381 Procesverbal, vendim KM-së, datë 20.7.1992, 

“Për krijimin e Komisionit Kombëtar të 

Mbrojtjes dhe të zhvillimit të fëmijëve”. 

20.7.1992 

28.7.1992 

 38 

382 Relacion, procesverbal, projektligj, datë 

20.7.1992, vendim i Këshilli të Ministrave “Për 

disa shtesa në organiken e policisë financiare”. 

20.7.1992 

27.7.1992 

 10 

383 Procesverbal,vendim  i Këshillit të Ministrave, 

datë 20.7.1992, “Për miratimin e studimit të 

vijës bregdetare nga lumi  Buna deri në Kepin e 

Stillos”. 

20.7.1992 

28.7.1992 

 5 

384 Procesverbal i Këshillit të Ministrave, datë 

20.7.1992, “Për privatizimin  e anijes Sarandë të 

flotës detare, tregtare Durrës” 

20.7.1992 

20.7.1992 8 

385 Relacioni, procesverbal, projektligj “Për 

investimet e huaja 20.7.1992”, relacioni i  

Këshillit të Ministrave dërguar Kuvendit 

Popullor. 

13.6.1992 

20.7.1992 

 

79 

 

386 Vendim i  Këshillit të Ministrave “Për rifillimin 

e procesit të privatizim”. 

25.6.1992 

4.7.1992 2 

387 Relacion, procesverbal, memorandum ndërmjet 

qeverisë së Republikë së Italisë “Për 

shfrytëzimin e fondeve të Kondrapalës 

shqiptare-italiane”. 

18.6.1992 

22.6.1992 

 

12 

 

388 Procesverbal, njoftim i  Këshillit të Ministrave 

mbajtur, më datë 23.5.1992, “Për gjendjen dhe  

masat qe duhen marrë për furnizimin e popullit 

me ushqime”. 

22.5.1992 

23.5.1992 

 28 

389 Procesverbal, dekret, dërgim ligji nr. 7561, datë 

9.4.1992,  “Për disa ndryshime e plotësime në 

ligjin 7491, datë 29.4.1991, për dispozitat 

kryesore  kushtetuese”.  

29.4.1992 

23.5.1992 

 37 

390 Procesverbal i  mbledhjes së Këshillit të 

Ministrave mbajtur në datë 23.5.1992,  “Për  

projektligjin për tarifat doganore”. 

23.5.1992 

23.5.1992 

 

6 

 

391 Procesverbal, relacion, vendim i  Këshillit të 

Ministrave, datë 23.5.1992, “Për masat që duhen  

marrë për furnizimin me karburante e 

lubrifikante”. 

23.5.1992 

25.5.1992 

 

28 

 

392 Procesverbal, relacion,vendim i  Këshillit të 

Ministrave, datë 23.5.1992, “Për trajtimin e  

turizmit si sektor i  rëndësisë së veçantë”. 

23.5.1992 

23.5.1992 16 

393 Procesverbal, relacion,vendim i  Këshillit të 

Ministrave “Për programin dhe kontrollin e 

investimeve në fushën e turizmit e ndryshime në 

vendimin e KM-së nr. 213, datë 23.6.1991,  për 

ndalimin e ndërtimeve në vijën bregdetare nga 

lumi Buna deri në kepin e Stillos dhe në qendrat 

turistike të vendit dhe urdhëresën e KM-së për 

investimet dhe ndërtimet themelore”. 

19.5.1992 

23.5.1992 

 

10 

 



394 Relacion, procesverbal,vendim i  Këshillit të 

Ministrave p”Për kriteret dhe masën e llogaris  

se kontributit për sigurimet shoqërore të bujkut 

privat”. 

12.5.92 

18.5.92 

 

9 

 

395 Relacion, procesverbal,vendim i  Këshillit të 

Ministrave, datë 23.5.1992,  “Për detyrat 

kryesore të komitetit të shkencës dhe të 

teknologjisë”. 

20.5.1992 

23.5.1992 

 

15 

 

396 Procesverbal i  mbledhjes se Këshillit të 

Ministrave, datë 27.5.1992, “Për huan e marrë 

nga Banka Botërore”. 

27.5.1992 

27.5.1992 

 

3 

 

397 Relacion, procesverbal,vendim i  Këshillit të 

Ministrave, datë 27.5.1992, “Për disa ndryshime  

në Kodin Rrugor të Republikë  së Shqipërisë” 

29.4.1992 

27.5.1992 

 16 

398 Relacion, procesverbal, projektligj, vendim “Për 

një ndryshim për marrëdhëniet e punës” datë 

3.12.1991. 

3.12.1991 

27.5.1992 

 13 

399 Procesverbal, relacion, traktat, projektdekret 

“Për miratimin në parim të projektraktatit të 

mirëkuptimit, bashkëpunimit dhe fqinjësisë së 

mirë në Rumani”. 

17.2.1992 

27.5.1992 

 47 

400 Procesverbal, relacion, projektdekret, dekret 

“Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në: 

Konvente për statusin e refugjatëve dhe në 

protokollin për statusin e refugjatëve”. 

25.5.1992 

 51 

401 Procesverbal, relacion, dekret “Për hapjen e 

zyrës konsullore italiane në Tiranë”. 3.3.1992 17 

402 Procesverbal, relacion, protokoll,vendim i  

Këshillit të Ministrave, datë 27.5.1992,  “Për 

miratimin e marrëveshjes ndërmjet qeverisë se 

Republikës se Shqipërisë dhe Çekisë e 

Sllovakisë për shkëmbimin e ndërsjelltë të 

mallrave dhe pagesave nga 1 janari 1992”. 

1.1.1992 

27.5.1992 

 

 

18 

 

403 Procesverbal, marrëveshje, relacion,vendim i  

Këshillit të Ministrave, datë 27.5.1992, “Për 

miratimin e marrëveshjes për bashkëpunimin 

kulturor dhe shkencor me Maltën”. 

27.5.1992 

31.5.1992 

 

14 

 

404 Procesverbal, marrëveshje,vendim i Këshillit të 

Ministrave, datë 27.5.1992, “Për miratimin e 

marrëveshjes ndërmjet qeverisë së Republikës së 

Shqipërisë dhe Gjermanisë për transportin ajror 

civil”. 

23.5.1992 

27.5.1992 

 

21 

 

405 Procesverbal, relacion,vendim Këshillit të 

Ministrave, datë 27.5.1992, “Për miratimin në 

parim të projektkonventës veterinare dhe 

sanitare me qeverinë e Republikës së Turqisë”. 

5.2.1992 

27.5.1992 

 

15 

 

406 Procesverbal, relacion,vendim i Këshillit të 

Ministrave, datë 27.5.1992, “Për miratimin në 

parim të projektmarrëveshjes ndërmjet 

Shqipërisë dhe Polonisë për nxitjen dhe 

27.3.1992 

31.5.1992 

 

17 

 



mbrojtjen e investimeve të ndërsjella”. 

407 Procesverbal, relacion,vendim i  Këshillit të 

Ministrave, datë 27.5.1992,  “Për miratimin  në 

parim projektmarrëveshjes për mbrojtjen dhe 

nxitjen e investimeve me Holandën”. 

28.3.1992 

31.5.1992 

 

18 

 

408 Procesverbal, relacion,vendim i  Këshillit të 

Ministrave, datë 27.5.1992, “Për miratimin e  

marrëveshjes midis Shqipërisë dhe Kinës për 

zhvillimin e marrëdhënieve tregtare mbas 1 

janarit 1992 si dhe letërkëmbim përkatës për 

likujdimin e saldos se rrjedhur nga marrëdhëniet 

e shkëmbimeve tregtare të dollarit kliring”. 

7.2.1992 

27.5.1992 

 

22 

 

409 Procesverbal, marrëveshje, relacion, vendim i 

Këshilli të Ministrave, datë 27.5.1992,  “Për 

miratimin në parim të projektmarrëveshjes 

ndërmjet Shqipërisë dhe Kinës për inkurajimin 

dhe mbrojtjen e ndërsjelltë të investimeve”. 

7.2.1192 

31.5.1992 

 16 

410 Procesverbal, relacion,vendim i Këshilli të  

Ministrave, datë 27.5.1992, “Për ndryshime në  

sistemin e pagave të punonjësve të doganave”. 

4.5.1992 

27.5.1992 

 

15 

 

411 Procesverbal, relacion,vendim Këshilli i  

Ministrave, datë 27.5.1992, “Për hedhjen në 

karton të librit politiko-shoqëror”. 

18.5.1992 

27.5.1992 

 

7 

 

412 Procesverbal, relacion,vendim i  Këshillit të 

Ministrave, datë 27.5.1992, “Për miratimin  e 

veprimtarisë së planifikimit familjar në 

Shqipëri”. 

30.3.1992 

8.6.1992 

 

8 

 

413 Procesverbal i  mbledhjes së Këshillit të 

Ministrave, mbajtur në datë 27.5.1992, për disa 

çështje jashtë rendit të ditës. 

27.5.1992 

27.5.1992 

 

2 

 

414 Vendim Këshilli i  Ministrave datë 30.5.1992 

“Për një ndryshim në vendimin e Këshillit të 

Ministrave nr. 190, datë 16.5.1992. 

16.5.1992 

30.5.1992 

 

4 

 

415 Vendim i Këshilli të  Ministrave, datë 

28.5.1992, “Për miratimin në parim të 

projektmarrëveshjes me IDA-në”. 

28.5.1992 

29.5.1992 

 

2 

 

416 Procesverbal i  mbledhjes se Këshillit të 

Ministrave, mbajtur më datën 29 maj 1992, “Për 

miratimin në parim të veprimtarisë së 

planifikimit familjar në Shqipëri”. 

29.5.1992 

29.5.1992 

 

1 

 

417 Relacion, procesverbal,vendim i Këshillit të 

Ministrave “Për shpërbërjen e konsultorit 

qendror të  nënës dhe fëmijës dhe riorganizimin 

e këtij shërbimi”. 

28.3.1992 

29.3.1992 

 

6 

 

418 Relacion, procesverbal,vendim i Këshillit të 

Ministrave “Për krijimin dhe funksionimin e 

komitetit olimpik sportiv shqiptar”. 

22.5.1992 

29.5.1992 

 

21 

 

419 Procesverbal i  mbledhjes se Këshillit të 

Ministrave, mbajtur në datë 29.5.1992, “Për disa  

ndryshime të Kodit Rrugor të Republikës së 

29.5.1992 

29.5.1992 

 

14 

 



Shqipërisë 

420 

Relacion, procesverbal,vendim i Këshillit të 

Ministrave, datë 29.5.1992,  “Për hapjen e disa 

degëve në Universitetin Politeknik të Korçës”. 

18.3.1992 

9.6.1992 

 

17 

 

421 Relacion,vendim Këshilli i  Ministrave, datë 

29.5.1992, “Për miratimin në parim të 

projektmarrëveshjes ndërmjet qeverisë së 

Republikës së Shqipërisë dhe qeverisë së 

Republikës së Turqisë për bashkëpunim në 

fushat ushtarake të përgatitjes, teknikës dhe 

shkencës”. 

29.5.1992 

8.6.1992 

 

11 

 

422 Procesverbal, relacion,vendim Këshilli të  

Ministrave “Për miratimin e projekti: Kodi 

Doganor i  Republikës së Shqipërisë 

25.12.1991”. 

25.12.1991 

20.10.1992 

 

79 

 

423 Procesverbal i  mbledhjes së Këshillit të 

Ministrave, mbajtur në datë 29.5.1992, “Për 

tarifat doganore”. 

29.5.1992 

29.5.1992 

3 

 

424 Relacion, procesverbal,vendim i Këshillit të 

Ministrave “Për disiplinimin dhe kontrollimin e  

zhvillimit të turizmit dhe të investimeve në këtë 

fushë, 29.5.1992”. 

20.5.1992 

29.5.1992 

 

25 

 

425 Relacion, procesverbal,vendim i Këshillit të 

Ministrave, datë 27.5.1992, “Për ruajtjen e 

mjediseve  urbane nga ndotjet dhe dëmtimet”. 

25.5.1992 

8.6.1992 

 

27 

 

426 Procesverbal i  mbledhjes së Këshillit të 

Ministrave mbajtur, në datë 29.5.1992, për 

shqyrtimin e një çështjeje jashtë rendit të ditës. 

29.5.1992 

29.5.1992 

 

3 

 

427 Vendim i Këshilli i  Ministrave, datë 29.5.1992, 

“Për trajtimin financiar të ushtarakeve qe dalin 

në lirim nga zbatimi në strukturat e forcave të 

armatosura”. 

29.5.1992 

6.6.1992 

 

10 

 

428 Procesverbal i  mbledhjes së Këshillit të 

Ministrave, mbajtur në datë 20.5.1992,  për disa  

ndryshime në vendimin e Këshillit të Ministrave 

nr. 159 datë 20.4.1991 “Për kujdesin mjekësor të 

shtetit për të sëmuret që dërgohen jashtë shteti”. 

20.5.1992 

20.5.1992 

 

4 

 

429 Vendim Këshilli i  Ministrave, datë 10.6.1992, 

“Për emërim kuadri me propozim të Ministrisë 

së Mbrojtjes”. 

3.6.1992 

29.6.1992 

 33 

430 Procesverbal i  mbledhjes së Këshillit të 

Ministrave, mbajtur në datë 3.6.1992, “Për 

problemin e  organizimit të prefekturave”. 

3.6.1992 

3.6.1992 

 

6 

 

431 Procesverbal i  mbledhjes së Këshillit të 

Ministrave, mbajtur në datë 5.6.1992, për 

projektligjin  për një shtesë në ligjin për 

“Kundërvajtjet Administrative". 

5.6.1992 

5.6.1992 

 

6 

 



432 Relacion, dekret, procesverbal i  mbledhjes së 

Këshillit të Ministrave mbajtur, më datë 

5.6.1992, “Për projektdekretin për shfuqizimin e 

dekretit për miratimin dhe zbatimin e planeve 

rregullues të qyteteve dhe të fshatrave”. 

5.6.1992 

23.9.1992 

 

23 

 

433 Procesverbal, relacion,vendim i Këshillit të  

Ministrave, datë 5.6.1992, “Për krijimin e 

Institutit të Sigurimeve Shoqërore”. 

21.5.1992 

17.6.1992 

 

27 

 

434 

Relacion, procesverbal, projektligj, vendim i 

Këshillit të  Ministrave “Për pagat e punës”. 

14.5.1992 

16.6.1992 

 

73 

 

435 Relacion, procesverbal, projektligj “Për disa 

ndryshime në ligjin nr. 7521, datë 30.10.1991, 

“Për përkrahjen sociale për personat që dalin të 

papunë nga zbatim i  reformës ekonomike”. 

4.6.1992 

17.7.1992 

 

73 

 

436 Relacion i  Ministrisë së Financave, 

procesverbal, projektligj “Për çmimet dhe 

tarifat”, dërguar Kuvendit Popullor. 

14.6.1992 

22.7.1992 

 

49 

 

437 Relacion i  Ministrisë se Financave, 

procesverbal, projektligj për ndryshime në ligjin 

nr. 7512, datë 10.8.1991, “Për sanksionimin e 

mbrojtjen e pronës private të nismës së lirë të 

veprimtarie të pavarura dhe privatizimit”, 

dërguar Kuvendit Popullor. 

14.6.1992 

14.7.1992 

 

Mungon 

 

 

438 Procesverbal i  mbledhjes se Këshillit të 

Ministrave mbajtur në datën 8.6.1992 për 

shqyrtimin e projektligjit për ndërmarrjet 

shtetërore. 

8.6.1992 

8.6.1992 

 10 

439 Procesverbal i  mbledhjes së Këshillit të 

Ministrave, mbajtur më datë 8 qershor 1992, 

“Për kapërcimin e situatës për furnizimin e 

popullatës me burime energjetike për sezonin 

dimëror 1992-1993”. 

8.6.1992 

8.6.1992 

 

6 

 

440 Procesverbal i  mbledhjes së Këshillit të 

Ministrave, mbajtur në datë 8.6.1992, “Për 

miratimin në parim të marrëveshjes për 

mbrojtjen dhe nxitjen e investimeve të huaja 

ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe 

Mbretërisë së Holandës”. 

8.6.1992 

8.6.1992 

 

1 

 

441 Procesverbal i  mbledhjes se Këshillit të 

Ministrave mbajtur në datë 8.6.1992 “Për 

miratimin në parim të marrëveshjes ndërmjet 

qeverisë se Republikës se Shqipërisë dhe 

qeverisë se Konfederatës zvicerane për dhurimin 

e asistencës financiare”. 

8.6.1992 

8.6.1992 

 

1 

 

442 Procesverbal i  mbledhjes se Këshillit të 

Ministrave, mbajtur në datën 8.6.1992, “Për 

miratimin në parim të projektprogramit për 

shkëmbimet kulturore arsimore dhe shkencore 

me Austrinë, për vitin 1992-1994”. 

8.6.1992 

8.6.1992 

 

8 

 



443 Procesverbal i  mbledhjes së Këshillit të 

Ministrave, mbajtur në datë 9.6.1992, “Për 

shqyrtimin e ligjit për ndërmarrjet”. 

9.6.1992 

9.6.1992 

 58 

444 

Vendim Këshilli i  Ministrave, datë 11.6.1992,  

“Për pagën e deputetit të Kuvendit Popullor”. 

11.6.1992 

11.6.1992 

 2 

445 Procesverbal,vendim i Këshillit të Ministrave, 

datë 11.6.1992, “Për miratimin e sheshit të 

ndërtimit për Kombinatin e Konservimit të 

Prodhimit të Detit në Vlorë”. 

17.2.1992 

12.6.1992 

 

9 

 

 

446 Relacion, procesverbal,vendim i Këshillit të 

Ministrave, datë 5.6.1992, “Për disa ndryshime 

për forcimin e kontrollit buxhetor”. 

17.3.1992 

11.6.1992 

 

24 

 

447 Relacion, procesverbal,vendim i Këshillit të 

Ministrave, datë 5.6.1992, “Për disa ndryshime 

në vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 377, 

datë 11.10.1991, për shkrirjen e stacioneve të 

makinave e të traktorëve dhe krijimin e 

ndërmarrjeve të mekanikes bujqësore”. 

4.6.1992 

10.6.1992 

 

30 

 

448 Procesverbal, udhëzim i Këshillit të  Ministrave, 

datë 5.6.1992, “Për marrëdhëniet e anëtarëve të 

qeverisë e të personave që barazohen me ta me 

përfaqësuesit e shteteve të huaja, daljen e tyre 

jashtë shtetit dhe ftesën në Shqipëri të anëtarëve 

të qeverive të huaja”. 

5.6.1992 

16.6.1992 

 

12 

 

449 Relacion, procesverbal,vendim i Këshillit të 

Ministrave, datë 5.6.1992, “Për krijimin e 

Drejtorisë se Përgjithshme të Pyjeve”. 

5.6.1992 

16.6.1992 

 

14 

 

450 Relacion, procesverbal,vendim i Këshillit të 

Ministrave,datë 5.6.1992, “Për koordinimin dhe 

kontrollin e  investimeve në fushën e turizmit”. 

5.6.1992 

17.6.1992 

 

15 

 

451 Relacion,vendim i Këshillit të Ministrave, datë 

5.6.1992, “Për një ndryshim në vendimin e 

Këshillit të Ministrave nr. 395, datë 17.11.1990, 

për disa përmirësime të kushteve të efektivëve të 

policisë popullore”. 

5.6.1992 

16.6.1992 

 

3 

 

452 Procesverbal i  mbledhjes se Këshillit të 

Ministrave, mbajtur në datë 5.6.1992, për disa 

çështje jashtë rendit të ditës. 

5.6.1992 

5.6.1992 

 

27 

 

453 Procesverbal i  mbledhjes së Këshillit të 

Ministrave, mbajtur në datë 5.6.1992, “Për 

projektvendim për një shtesë në vendimin e 

Këshillit të Ministrave nr. 460, datë 23.12.1991, 

“Për normën mësimore shkencore në shkollat e 

larta, pagimin e orëve suplementare dhe 

aktivizimin e pensionisteve në sistemin 

arsimor”. 

5.6.1992 

5..6.1992 

 

 

11 

 

 

454 Procesverbal i  mbledhjes së Këshillit të 

Ministrave, mbajtur në datë 5 qershor 1992, “Për 

projektvendimin për një shtesë në vendimin e 

5.6.1992 

5.6.1992 

 

2 

 



Këshillit të Ministrave nr. 439, datë 2.12.1991, 

për taksat doganore të mallrave të importit”. 

455 Procesverbal i  mbledhjes së Këshillit të 

Ministrave, mbajtur në datën 5.6.1992, “Për 

projektvendimin për disa ndryshime në 

vendimet të Këshillit të Ministrave nr. 46, datë 

11.4.1968 dhe nr. 7”. 

5.6.1992 

5.6.1992 

 4 

456 Vendim Këshilli i  Ministrave, datë 5.6.1992, 

“Për vendosjen e Komitetit Drejtues të Partisë 

Demokratike në fondin e ish-Drejtorisë së 

Përgjithshme të Ekonomisë Komunale”. 

5.6.1992 

8.6.1992 

 

2 

 

457 Relacion, procesverbal, dekret, projektdekret 

“Për disa ndryshime në dekretin nr. 7393, 

12.6.1990, për lëshimin e pasaportave për jashtë 

shtetit dhe dhënien e vizave". 

30.5.1992 

20.8.1992 

 

28 

 

458 Relacion, projektdekret,vendim i  Këshillit të 

Ministrave për miratimin në parim e 

marrëveshjes ndërmjet qeverisë së Republikës se 

Shqipërisë dhe Agjencisë së SHBA-së për 

zhvillimin ndërkombëtar. 

23.3.1992 

10.6.1992 24 

459 P/ Verbal, relacion,vendim i Këshilli të  

Ministrave, datë 5.6.1992,  për objektin e 

hidrocentralit të Banjës në Elbasan. 

30.5.1992 

10.6.1992 

 10 

460 Procesverbal i  mbledhjes së Këshillit të 

Ministrave, mbajtur në datë 5 qershor 1992, “Për 

projektligjin për disa ndryshime në ligjin për 

përkrahjen sociale për personat që dalin të 

papunë nga zbatimi i  reformës ekonomike”. 

5.6.1992 

5.6.1992 

 

27 

 

461 Relacion, procesverbal, vendim Këshilli i  

Ministrave, datë 5.6.1992,  “Për krijimin dhe 

funksionimin e Komitetit Olimpik Shqiptar”. 

23.5.1992 

5.6.1992 

 17 

462 Relacion, procesverbal,vendim i Këshillit të  

Ministrave, datë 5.6.1992, “Për kalimin në 

bilancin valutor dhe në buxhetin e shtetit të të 

ardhurave në valutë të realizuara nga Drejtoria e 

Shërbimeve Qeveritare”. 

2.6.1992 

16.6.1992 

 

13 

 

463 Procesverbal,vendim Këshilli i  Ministrave, datë 

5.6.1992,  “Për miratimin e marrëveshjes 

ndërmjet qeverisë se Republikës së Shqipërisë 

dhe qeverisë se Republikës së Bullgarisë për 

vendosjen e regjimit të lehtësuar të vizave”. 

01.06.1992 

16.6.1992 

 

10 

 

464 Relacion, procesverbal, vendim për shtesë në 

vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 426, datë 

12.11.199, dhe ndryshimin e pikës 5 të vendimit 

të Këshillit të Ministrave nr. 5 të vendimit të 

Këshillit të Ministrave nr. 59, datë 18.3.1983. 

15.02.1992 

16.6.1992 

 

9 

 

465 Procesverbal, projektvendim,vendim i Këshillit 

të  Ministrave, datë 5.6.1992, “Për hapje në 

Tiranë të zyrës përfaqësuese të Organizatës 

Ndërkombëtare të Migracionit”. 

26.5.1992 

16.6.1992 

 

6 

 



466 Procesverbal Këshilli i  Ministrave, datë 

5.6.1992,  “Për ruajtjen me roja ushtarake të 

qendrës së dhënies së gjakut të Institutit të 

Higjienës dhe Epidemiologjisë dhe të 

Ndërmarrjes së Prodhimeve Farmaceutike në 

Tiranë”. 

30.3.1992 

10.6.1992 

 

12 

 

467 Relacion, procesverbal, vendim Këshilli i  

Ministrave, datë 5.6.1992, “Për kalimin e 

revistës "Arbër" në vartësi të Ministrisë së 

Kulturës, të Rinisë dhe të Sporteve”. 

27.5.1992 

5.6.1992 

 

11 

 

468 Relacion, projektvendim,vendim i Këshilli të 

Ministrave, datë 5.6.1992,  “Për miratimin e  

projektdokumentit OBSH/EURO (Përmirësime 

të cilësisë së ujit të pijshëm)”. 

5.6.1992 

10.6.1992 

 

35 

 

469 Procesverbal, relacion,vendim Këshilli i  

Ministrave, datë 5.6.1992,  “Për miratimin në 

parim të projektit "Edukimi Shëndetësor dhe 

planifikimi familjar për popullsinë në Shqipëri". 

10.3.1992 

10.6.1992 

 

36 

 

470 Relacion, , procesverbal, dekret, projektvendim 

“Për miratimin në parim të deklaratës së 

Republikës së Shqipërisë, Republikës së 

Finlandës, Islandës, Principatës së 

Liktenshtjanit, Mbretërisë së Norvegjisë, së 

Suedisë dhe Konfederatës së Zvicrës (Këtu të 

quajtura vendet e EFTE-së) dhe Republikës së 

Shqipërisë". 

5.6.1992 

27.6.1992 

 

12 

 

 

471 Relacion i  Ministrisë së Financave, 

procesverbal, projektligj për ndryshime në ligjin 

nr. 7512 datë 10.8.1991 “Për sanksionimin e 

mbrojtjes së pronës private të nismës së lirë të 

veprimtarisë private të pavarura dhe 

privatizimit, dërguar Kuvendit Popullor” 

22.6.1992 

26.6.1992 

 

71 

 

472 Relacion i  Ministrisë së Financave, 

procesverbal, projektvendim “Për qiranë e 

truallit që u jepet për ndërtime personave fizike 

e juridike vendas e të huaj si dhe për çmimet e 

truallit që u shitet vendasve”. 

22.6.1992 

22.6.1992 

 

21 

 

473 Procesverbal i  Mbledhjes së Këshillit të 

Ministrave, mbajtur në datë 22  qershor 1992, 

“Për detyrat  dhe të Drejtat e Agjencisë 

Kombëtare të Privatizimit dhe të Komisionit të 

Privatizimit”. 

22.6.192 

22.6.1992 

 

20 

 

474 Relacion, procesverbal,vendim Këshilli të  

Ministrave, datë 22.6.1992, “Për përgatitjen e 

vitit të ri shkollor 1992-1993”. 

22.6.1992 

2.7.1992 

 

33 

 

475 Relacion,vendim i Këshilli të  Ministrave, datë 

22.6.1992, “Për anëtarësinë e Shqipërisë në 

Organizatën Europiane të Telekomunikacioneve 

me Satelit (Eutelsat)” 

8.6.1992 

1.12.1992 

 

59 

 

476 Relacion, procesverbal,vendim i Këshillit të  8.6.1992 10 



Ministrave, datë 22.6.1992, “Për mbylljen e 

Institutit të Studimeve të Mjekësisë Popullore 

dhe të Bimëve Mjekësore”. 

26.6.1992 

 

 

477 Relacion, procesverbal,vendim i Këshilli të  

Ministrave, datë 22 .6.1992,  “Për aderimin e 

qeverisë së Republikës së Shqipërisë në 

Konventën Kulturore Europiane”. 

08.6.1992 

26.6.1992 

 

30 

 

478 Relacion, procesverbal,vendim i Këshillit të  

Ministrave, datë 22.6.1992,  “Për miratimin në 

parim të projektprotokollit të  sesionit të dytë të 

Komisionit të përbashkët të Gjermanisë dhe 

Shqipërisë për bashkëpunimin kulturor, arsimor 

e shkencor për vitet 1992-1994”. 

08.6.1992 

26.6.1992 

 30 

479 Relacion, procesverbal,vendim i Këshilli të  

Ministrave, datë 22.6.1992,  “Për miratimin e në 

parim të projektprogramit për bashkëpunimin 

shkencor, arsimor e kulturor  me qeverinë e 

Republikës së Hungarisë për vitet 1992-1993”. 

28.6.1992 

26.6.1992 

 

29 

 

480 Relacion, procesverbal, projektdekret “Për disa 

plotësime në dekretin nr. 1874, datë 7.6.1954, 

mbi shtetësinë shqiptare”. 

7.7.1992 

2.11.1992 

 

9 

 

481 Relacion, procesverbal,vendim  i Këshilli të 

Ministrave, datë 25.6.1992, “Mbi rregullat e 

administrimit dhe të Kontrollit të armëve për 

personat fizike e juridike”. 

22.6.1992 

25.6.1992 

 

12 

 

482 
Procesverbal, udhëzim i  Këshillit të Ministrave 

për zbatimin e ligjit nr. 7550, datë  20.1.1992, 

për policinë e objekteve” 

12.6.1992 

22.6.1992 

 8 

483 Relacion, procesverbal,vendim i  Këshillit të 

Ministrave “Për objektet që sigurohen me roja 

civile të armatosura” 

22.6.1992 

26.2.1992 

 

17 

 

484 Relacion,vendim Këshilli i  Ministrave, datë 

22.6.1992, “Për miratimin e objekteve të 

rëndësishme shtetërore që vihen në ruajtje nga 

policia e objekteve”. 

12.6.1992 

22.6.1992 

 

14 

 

485 Relacion, projektligj “Për miratimin e medaljes 

së artë Martir i  Demokracisë i  Qendrës 

Kombëtare”. 

2.7.1992 

2.11.1992 

 15 

486 Procesverbali i mbledhjes së Këshillit të 

Ministrave, mbajtur në datë 22 qershor 1992, 

“Për bisedimet në fondin monetar 

ndërkombëtar”. 

22.6.1992 

22.6.1992 

 34 

487 Procesverbal i  mbledhjes së Këshillit të 

Ministrave, mbajtur në datën 22 qershor 1992, 

“Për kriteret e vlerësimit të pronës shtetërore që 

privatizohet dhe të nivelit të qirasë  për objekte 

që u jepen në  përdorim të tretëve”. 

22.6.1992 

22.6.1992 

 

42 

 

488 Relacion,vendim i Këshilli të Ministrave, datë 

22.6.1992, “Për ndërmarrjen e përbashkët me 

22.6.1992 

26.6.1992 

8 

 



shoqërinë amerikane Coca-Cola Export 

Corporation”. 

 

489 Relacion, projektvendim ,vendim Këshillit të 

Ministrave, datë 4.7.1992, “Për një shtesë në 

vendimin  e Këshillit të Ministrave nr. 269, datë 

25.6.1992, për ndarjen  administrative -tokësore 

të Republikës së Shqipërisë” 

13.6.1992 

18.7.1992 

 

77 

 

490 Relacion, vendim Këshilli i  Ministrave, datë 

1.7.1992, “Për liberalizimin dhe rritjen e 

çmimeve të blerjes nga shteti të disa produkteve  

bujqësore e blegtorale”. 

1.7.1992 

3.7.1992 

 

6 

 

491 Relacion,vendim i Këshilli të  Ministrave, datë 

9.6.1992, për një shtesë në vendimin e Këshillit 

të Ministrave nr. 439, datë 2.12.1991, “Për 

taksat doganore  të mallrave të importit” 

26.5.1992 

11.6.1992 

 

4 

 

492 Relacion,vendim i Këshillit të Ministrave, datë 

25.6.1992, për një ndryshim në vendimin e 

Këshilli të Ministrave nr. 307 datë 28.8.1991. 

“Për detyrat e të drejtat e Agjencisë Kombëtare 

të Privatizimit të Komisionit Përgatitor të 

Procesit të Privatizimit”. 

15.5.1992 

25.6.1992 

 

4 

 

493 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të 

Ministrave, mbajtur në datën 22 qershor 1992, 

“Për rregullimin e llogarive të buxhetit të shtetit 

në banke”. 

22.6.1992 

22.6.1992 

 

3 

 

494 Relacion,vendim Këshilli i  Ministrave, datë 

25.6.1992, “Për kriteret e vlerësimit të pronës 

shtetërore që privatizohet dhe të nivelit të qirasë 

për objekte që u jepen në përdorim të tretëve”. 

26.5.1992 

4.7.1992 

 

6 

 

495 Vendim Këshilli Ministrave, datë 22.6.1992, 

“Për miratimin e momorandumit të mirëkuptimit 

me qeverinë e Mbretërisë së Bashkuar”. 

8.5.1992 

26.6.1992 

 

4 

 

496 Vendim i Këshilli Ministrave, datë 22.6.1992, 

për disa ndryshime në vendimin e Këshillit të 

Ministrave nr. 326, datë 28.8.1991, “Për 

ndryshimin e çmimit të shitjes në pakice të 

energjisë elektrike”. 

22.6.1992 

23.6.1992 

 

2 

 

497 Vendim i Këshillit të Ministrave, datë 

22.6.1992, për disa ndryshime në vendimin e 

Këshillit të Ministrave nr. 330, datë 28.8.1991, 

“Për caktimin e çmimeve të shitjes në pakicë të 

karburanteve ,vajrave lubrifikantëve dhe të 

nënprodukteve të tjera të naftës” 

22.6.1992 

23.6.1992 7 

498 Vendim i Këshilli të  Ministrave, datë 

22.6.1992, “Për fillimin e disa masave të 

programit të reformës ekonomike”. 

22.6.1992 

23.6.1992 

 3 

499 Vendim i Këshilli të Ministrave, datë 22.6.1992, 

“Për ndryshimin e tarifave shërbimore postare 

dhe të telekomunikacionit”. 

22.6.1992 

23.6.1998 

 2 

500 Relacion ,vendim i Këshilli të Ministrave, datë 15.6.1992 6 



22.6.1992, “Për disa masa për rregullimin e 

llogarive të buxhetit të shtetit në bankat”. 

23.6.1992 

 

 

501 Procesverbal i  Mbledhjes së Këshillit të 

Ministrave, mbajtur në datë 25 qershor 1992,  

“Për ndarjen administrative -tokësore të 

Republikës së Shqipërisë”. 

25.6.1992 

25.6.1992 24 

502 Procesverbal, vendim Këshilli të Ministrave, 

datë 25.6.1992, “Për përballimin e shpenzimeve 

të fushatës së zgjedhjeve për organet e pushtetit 

lokal”. 

26.6.1992 

27.6.1992 

 5 

503 Procesverbal,vendim i Këshilli të Ministrave, 

datë 25.6.1992, “Për shpërblimin e punonjësve 

qe do të aktivizohen për fushatën e zgjedhjeve  

në organet e pushtetit lokal”. 

25.6.1992 

27.6.1992 

 4 

504 Procesverbal i  Mbledhjes se Këshillit të 

Ministrave mbajtur në datë 25 qershor 1992 për 

një çështje jashtë rendit të ditës 

25.6.1992 

25.6.1992 

 

7 

 

505 Procesverbal i  Mbledhjes së Këshillit të 

Ministrave, mbajtur  në datë 29 qershor 1992, 

për projektligjin “Për avokatinë në Republikën e 

Shqipërisë”. 

29.6.1992 

29.6.1992 

 7 

506 Procesverbal i  Mbledhjes së Këshillit të 

Ministrave, mbajtur në datë 29 qershor 1992, për 

projektligjin “Për gardën në Republikën e 

Shqipërisë”. 

29.6.1992 

29.6.1992 

 9 

507 Relacion, procesverbal,vendim i Këshillit të  

Ministrave, datë 30.6.1992, “Për organizimin, 

pritjen , shpërndarjen dhe administrimin e 

ndihmave shtetërore”. 

29.6.1992 

1.7.1992 

 

14 

 

508 Relacion, procesverbal, projektdekret “Për 

zhdëmtimin e dëmeve  që i  shkaktohen 

artikujve të shportës”. 

29.6.1992 

14.8.1992 

 6 

509 Procesverbal i  mbledhjes së Këshillit të 

Ministrave, mbajtur në datën 29 qershor 1992, 

“Për protokollin e bashkëpunimit  ndërmjet 

Ministrisë të Punëve të Jashtme të Republikës së 

Shqipërisë dhe Ministrisë së Punëve të jashtme 

të Republikës së Bullgarisë”. 

23.5.1992 

29.6.192 

 1 

510 Relacion, projektvendim ,vendim i Këshillit të  

Ministrave, datë 25.6.1992, “Për ristrukturimin e 

organeve shtetërore në fushën e urbanistikës”. 

25.6.1992 

26.6.1992 

 14 

511 Vendim Këshilli Ministrave, datë 25.6.1992, 

“Për vendosjen e sistemit informatik për 

nxjerrjen  dhe përpunimin e rezultateve të 

zgjedhjeve në organet e pushtetit lokal”. 

25.6.1992 

27.6.1192 

 

2 

 

512 Vendim i Këshilli të  Ministrave, datë 

25.6.1992, “Për shfuqizimin e vendimit nr. 117, 

datë 3.4.1992, “Për miratimin e statusit  të 

Akademisë së Shkencës së Shqipërisë”. 

25.6.1992 

27.6.1992 

 

2 

 

513 Vendim Këshilli i  Ministrave, datë 30.6.1992, 30.6.1992 3 



“Për miratimin  në parim të projektmarrëveshjes 

ndërmjet qeverisë së Republikës Federale të 

Gjermanisë  dhe Republikës së Shqipërisë për 

bashkëpunim 

financiar”. 

30.6.1992 

 

 

514 Vendim i Këshillit të Ministrave, datë 

25.6.1992, “Për një shtesë në vendimin e 

Këshillit të Ministrave nr. 253, 22.6.1992, për 

fillimin e disa masave të programit të reformës 

ekonomike". 

25.6.1992 

30.6.1992 

 

2 

 

515 Relacion,vendim i  Këshillit të Ministrave datë 

3.9.1992, “Për pagat e punonjësve të 

institucioneve buxhetore”. 

3.9.1992 

10.9.1992 

 37 

516 Vendim i Këshillit të Ministrave, datë 3.9.1992, 

“Për miratimin e numrit të punonjësve të 

aparateve të Këshillave të rretheve, të komunave  

e të bashkive”. 

3.9.1992 

16.9.1992 

 169 

517 Relacion ,vendim i Këshilli Ministrave, datë 

3.9.1992, “Për ndarjen e Institutit të Studimeve 

dhe Projektimeve të Industrisë Ushqimore”. 

26.7.1992 

7.9.1992 

 

8 

 

518 Relacion ,vendim i Këshillit të Ministrave, datë 

3.9.1992,  për një ndryshim në vendimin e 

Këshillit të Ministrave nr. 453, datë 28.12.1990, 

“Për shtypin  e organizatave  dhe të shoqatave 

politike e shoqërore”. 

26.8.1992 

7.9.1992 4 

519 Relacion, dekret, projektvendim, vendim i 

Këshilli të Ministrave, datë 3.9.1992, “Për 

realizimin e një projektfuqizimi të përdorimit të 

izotopeve në bujqësi, industri e mjekësi, 

nëpërmjet një reaktori kërkimor”, relacioni 

dërguar Kuvendit Popullor. 

3.9.1992 

7.9.1992 

 40 

520 Vendim i Këshilli të Ministrave, datë 3.9.1992, 

“Për dhënien e koordinatave gjeografike të 

bregdetit tonë”, Sekretarit të Kombeve të 

Bashkuara. 

3.9.1992 

7.9.1992 

 8 

521 Relacion, udhëzim i Këshilli të Ministrave, datë 

3.9.1992, “Për zbatimin e ligjit nr. 7582 datë 

13.7.1992 për ndërmarrjet  shtetërore”. 

3.9.1992 

10.9.1992 

 10 

522 

Relacion, projektdekret “Për vërtetimin e 

vjetërsisë në punë në rrugë gjyqësore”. 

3.9.1992 

2.11.1992 

 9 

523 Relacion, vendim i Këshillit të Ministrave, datë 

3.9.1992,  “Për përballimin e diferencës nga 

rritja e çmimit të druve të zjarrit  për faturat e 

pronotuara e të shpërndara deri në 31.7.1992”. 

3.9.1992 

9.9.1992 

 4 

524 Relacion, vendim i KM-së, datë .9.1992, “Për 

pagat e ndërmarrjeve të peshkimit që 

bashkëpunojnë  me firmat e huaja”. 

3.9.1992 

24.9.1992 4 

525 Relacion, vendim i Këshillit të Ministrave, datë 

3.9.1992, “Për miratimin e Statutit të Institutit të 

31.8.1992 

7.9.1992 16 



Sigurimeve Shoqërore”. 

526 Relacion,vendim Këshilli të Ministrave, datë 

3.9.1992, “Për interesat dhe procedurat e 

lëvizjes dhe të emërimit të drejtuesve të kuadrit 

të lartë dhe të personelit tjetër në sektorin e 

shëndetësisë”. 

3.9.1992 

10.9.1992 

 19 

527 Relacion,vendim i Këshilli të Ministrave, datë 

3.9.1992,  “Për emërtesat dhe procedurat e 

lëvizjes e të emërtimit të mësuesve e të 

drejtuesve në sektorin e arsimit”. 

3.9.1992 

5.9.1992 

 

22 

 

528 Vendim Këshilli Ministrave datë 23.9.1992 për 

emërimin e lëvizje kuadri 

23.9.1992 

23.9.1992 15 

529 Vendim i Këshilli të Ministrave, datë 3.9.1992,  

“Për një shtesë në vendimin e KM-së nr. 271, 

datë 22.6 1992, “Për miratimin e objekteve të 

rëndësishme  shtetërore qe vihen në ruajtje nga 

policia e objekteve”. 

3.9.1992 

4.9.1991 

 2 

530 Relacion, vendim i Këshillit të Ministrave, datë 

3.9.1992, “Për pagat e punonjësve të gjykatës 

ushtarake të apelit”. 

 

 

 

 

3.9.1992 

7.9.1992 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

531 Relacion ,vendim i KM-së, datë 8.9.1992, “Për 

një shtese në udhëzimin e Këshillit të ministrave 

nr. 4, datë 31.7.1992, “Për kriteret e 

përgjithshme të mbajtjes në punë të punonjësve 

gjatë zbatimit të ligjit nr. 7521, datë 30.10.1991, 

për përkrahjen sociale të personave që dalin të 

papunë  nga zbatimi reformës ekonomike 

ndryshuar me ligjin nr. 7579, datë 2.7.1992”. 

8.9.1992 

10.9.1992 

 6 

532 Procesverbal, vendim i Këshillit të Ministrave, 

datë 15.0.1992, “Për organizimin e asistencës  

afatshkurtër për ndërmarrjet nëpërmjet 

përdorimit të ndihmave dhe kredive 

koncesionale shtetërore”. 

15.9.1992 

24.9.1992 

 72 

533 Relacion, procesverbal, vendim i KM-së, datë 

15.3.1992, “Për kalimin në pronësisë së Bankës 

Kombëtare të banesave në proces”. 

7.9.1992 

15.9.1992 18 

534 Procesverbal, relacion,vendim i Këshillit të 

Ministrave, datë 15.9.1992, “Për krijimin e 

komisionit të posaçëm  për dhënien e licencave 

profesionale”. 

15.9.1992 

21.9.1992 

 9 

535 Procesverbal i Këshillit të Ministrave, datë 

15.9.1992, “Për projektiligjin  për shoqëritë 

tregtare”. 

15.9.1992 

19.11.1992 142 

536 Relacion,Vendim i  KM-së, datë 23.9.1992, “Për 

shpalljen dëshmore  të 33 të rënëve në luftën e 

Gerhatit të Gjirokastrës” 

23.9.1992 

24.9.1992 15 



537 Relacion, vendim i  Këshillit të Ministrave, datë 

23.3.1992, “Për ngritjen dhe funksionimin e 

Drejtorisë Arsimore në rrethe si  dhe për 

emërtesa dhe procedurat e lëvizjeve e të 

emërtimit të kuadrit”.  

23.9.1992 

23.9.1992 

 14 

538 Vendim dhe relacion i  Këshillit të Ministrave 

“Për dhënien nga buxheti i  shtetit të një fondi 

prej 50 milionë lekësh për nevojat e korporatës  

së naftës së gazit”. 

23.9.1992 

23.9.1992 

 5 

539 Procesverbal i  Këshillit të Ministrave “”Për 

miratimin e momorandumit të Komunitetit 

Evropian me vendet fqinjë me Jugosllavinë” 

23.8.1992 

23.8.1992 

 19 

540 Vendim i  Këshillit të Ministrave “Për miratimin 

në parim të memorandumit  të mirëkuptimit  të 

misionit vëzhgues të Komunitetit Europian në 

rajonin e kufirit  shqiptar”. 

23.8.1992 

23.8.1992 

 19 

541 Dekrete nga Këshilli Ministrave “Për  

ndryshimin e ligjet të Kodit Rrugor në 

Republikën e Shqipërisë dhe për investimet e 

huaja”, si dhe Relacioni i  Ministrisë së Rendit 

Publik. 

28.5.1992 

15.8.1992 

 22 

542 Vendim i  Këshillit të Ministrave “Për  krijimin 

e Drejtorive të Bujqësisë dhe të Ushqimit në 

rrethe” si dhe relacioni i  Ministrisë së 

Bujqësisë. 

28.9.1992 

5.10.1992 

 9 

543 Procesverbal i  Këshillit të Ministrave “Për të  

shpallur dëshmorë 36 persona të rënë në Luftën 

e Gerhotit të Gjirokastrës në 14 shtator 1943”. 

23.9.1992 

23.9.1992 

 14 

544 Relacion, projektligj  për shoqëritë tregtare. 

 

 

 

25.8.1992 

1.9.1992 

 

 

128 

 

 

 

545 Relacion, procesverbal, projektligj “Për 

aderimin në protokollet shtesë të konventave të 

Gjenovës së vitit 1943”. 

15.9.1992 

22.9.1992 146 

546 Relacion, procesverbal,vendim  i Këshillit të 

Ministrave, datë 15.9.1992, “Për ndryshimin e 

çmimit të shitjes me pakicë të energjisë elektrike  

për konsumatoret e tjerë jofamiljare”. 

15.9.1992 

21.9.1992 

 

12 

 

547 Vendim KM-së, datë 15.9.1992, “Për disa 

ndryshime në çmimet e nënprodukteve të 

naftës”. 

15.9.1992 

21.9.1992 

 

9 

 

548 Relacion, procesverbal,vendim KM-së, datë 

15.9.1992, “Për krijimin e Institutit Të Shërbimit 

Informativ Kombëtar”. 

11.9.1992 

15.9.1992 

 

12 

 

549 Vendim, datë 15.9.1992, i Këshilli të Ministrave 

“Për ndarjen e Institutit të Studimeve dhe të 

Projekteve Hidroteknike. 

15.9.1992 

18.9.192 5 

550 Relacion, procesverbal,vendim i  KM-së, datë 

15.9.19992,  “Për një ndryshim në vendimin e 

15.9.1992 

21.9.1992 8 



KM-së nr. 102 për një ndryshim në vendimin e 

KM-së nr. 102, datë 16.3.1992, për normat e 

përdorimit dhe çmimin e ujit të pijshëm në qytet 

e në fshat”. 

 

551 Relacion, procesverbal, projektligj ,vendim i 

Këshillit të Ministrave, datë 7.11.1992, “Për 

miratimin e marrëveshjes me qeverinë e 

Republikës së Greqisë për bashkëpunimin 

ndërmjet ministrave të rendit publik”. 

7.11.1992 

7.11.1992 23 

552 Procesverbal, relacion, , procesverbal “Për 

miratimin e marrëveshjes tregtare ndërmjet 

qeverisë se Republikës se Shqipërisë dhe 

qeverisë së SHBA-së”, relacion i  KM-së, 

dërguar Kuvendit Popullor. 

15.9.1992 

23.9.1992 

 40 

553 Relacion,vendim i Këshillit të Ministrave, datë 

15.9.1992, “Për krijimin e Akademisë së Rendit 

Publik”. 

15.9.1992 

19.9.1992 

 7 

554 Relacion, procesverbal,vendim i Këshillit të 

Ministrave, datë 15.9.1992, “Për kuotat 

financiare të ushqimit në mensat e konvikteve, 

bursat e shtetit dhe pagesat e familjeve për 

nxënësit e studentet dhe fëmijët që pranohen në 

shtëpitë e fëmijës në Institutin e Fëmijëve që 

nuk dëgjojnë e nuk shikojnë dhe në Institutin e 

Fëmijëve me prapambetje të lehtë mendore”. 

15.9.1992 

23.9.1992 

 

21 

 

555 Procesverbal, relacion ,vendim i KM-së, datë 

15.9.1992, “Për miratimin  në parim të  

projektmarrëveshjes ndërmjet qeverisë së 

Republikës së Shqipërisë dhe Sllovenisë për 

shërbimet ajrore me orar të planifikuar”. 

15.9.1992 

21.9.1992 

 

39 

 

556 P/Verbal, relacion ,vendim i KM-së, datë 

15.9.1992, “Për miratimin në parim të 

projektmarrëveshjes ndërmjet qeverisë  së 

Republikës së Shqipërisë dhe Republikës së 

Sllovenisë për lundrimin detar” 

15.9.1992 

21.9.1992 

 14 

557 Procesverbal, relacion, projektligj “Për një 

ndryshim në ligjin nr. 7504, datë 30.7.1991, për 

policinë e rendit”.  

5.9.1992 

15.9.1992 

 7 

558 Relacion,vendim i Këshilli të Ministrave, datë 

15.3.1992, “Për ndryshimin e çmimit të shitjes 

me pakicë të qymyrgurit për popullsinë”. 

15.9.1992 

18.9.1992 

 

5 

 

559 Relacion,vendim i Këshilli të Ministrave, datë 

15.9.92,  “Për krijimin e komisionit 

ndërdikasterial për hartimin e  ligjit për 

shtypin”. 

15.9.1992 

23.9.1992 

 4 

560 Relacion,vendim  i Këshilli të Ministrave, datë 

15.9.1992, “Për disa ndryshime në urdhëresën e 

Këshillit të Ministrave nr. 4 datë 15.9.1976, për 

lëndët blerëse dhe helmet me efekt të plotë”. 

15.9.1992 

23.9.1992 

 2 

561 Vendim i  KM-së, datë 16.9.1992, “Për 16.9.1992 3 



miratimin e grupit të punës për hartimin e 

rregullores së re të kualifikimit shkencor 

pasuniversitar për marrjen e gradave e të titujve 

shkencore”. 

16.9.1992 

562 Relacion, vendim i Këshillit të Ministrave, datë 

18.9.1992,  “Për përdorimin të fondit rezerve të 

Këshillit të Ministrave”, relacion i  Ministrisë së 

Industrisë. 

18.9.1992 

19.9.1992 

 5 

563 Vendim i KM-së, datë 21.9.1992,  “Për ngritjen 

e komisionit për hartimin e projektligjit  për 

hapjen e dosjeve për politikanet”. 

21.9.1992 

21.9.1992 

 2 

564 Vendim i Këshilli Ministrave, datë 22.9.1992, 

“Për miratimin e zgjerimit të vijës kufizuese të 

ndërtimit të qytetit të Durrësit”: 

22.9.1992 

22.9.1992 

 6 

565 Vendim i KM-së, datë 21.9.1992, “Për ngritjen e 

1 komisioni ekspertesh për gjendjen e ruajtje se 

dokumentacionit të ish-Ministrisë se Punëve të 

Brendshme”. 

21.9.1992 

21.9.1992 

 2 

566 Procesverbal i  Këshilli të Ministrave “Për 

ndryshimin e çmimeve të librave të arsimit 8-

vjeçar e të mesëm të fletoreve dhe të letrës së 

prodhimit të tyre”. 

15.9.1992 

15.9.1992 

 12 

567 Vendim i  Këshillit të Ministrave “Për miratimin 

e objekteve të rëndësishme shtetërore që vihen 

në ruajtje nga policia  e objekteve”, relacioni i  

Ministrisë së Transportit. 

29.8.1992 

31.8.1992 

 4 

568 

Vendim i  Këshillit të Ministrave “Për krijimin e 

Komisionit Qendror për ngrohjen e popullsisë”. 

31.8.1992 

2.9.1992 

 3 

569 Vendim i  Këshillit të Ministrave “Për 

përballimin  nga shteti të shpenzimeve të 

shërbimit të varrimit  për shtetasit shqiptare  që 

vdesin brenda dhe jashtë shtetit”, relacioni i  

Ministrisë  së Ndërtimit. 

28.8.1992 

29.8.1992 

 7 

570 Ligji dhe dekreti, procesverbal, relacion i  

Këshillit të Ministrave “Për organizimin  dhe 

funksionimin e bashkisë Tiranë”. 

31.8.1992 

29.9.1992 

 32 

571 Procesverbali dhe vendimi “Për trajtimin me  

veshmbathje  të ushtareve që dalin në lirim nga 

reforma  në forcat e armatosura të Republikës së 

Shqipërisë”, relacioni i  Ministrisë se Mbrojtjes. 

24.8.1992 

31.8.1992 

 8 

572 Procesverbali i  Këshillit të Ministrave “Për 

ndryshime në sistemin e pagave të pensioneve 

dhe bursave”. 

27.8.1992 

27.8.1992 

 3 

573 Vendime i Këshillit të Ministrave “Për 

privatizimin e anijes Saranda”, relacion i  

Ministrisë se Ekonomisë 

3.7.1992 

6.10.1992 

 18 

574 Procesverbali dhe Vendimi i  Këshillit të 

Ministrave “Për miratimin në parim të 

projektmarrëveshjes për bashkëpunim me 

15.8.1992 

31.8.1992 

 20 



Izraelin në fushat e kulturës, të arsimit dhe të 

shkencës 1992-1994”, relacion i  Ministrisë së 

Punëve të Jashtme. 

575 Procesverbal dhe Vendimi  “Për shkëmbimet 

kulturore, arsimore, shkencore midis qeverisë së 

Shqipërisë dhe Austrisë”, relacion i  Ministrisë  

së Punëve të Jashtme. 

15.8.1992 

31.8.1992 19 

576 Procesverbal dhe vendimi “Për miratimin  në 

parim të projektmarrëveshjes ndërmjet 

Shqipërisë  dhe Republikës  së Egjiptit për 

bashkëpunimin ekonomik, industrial e teknik”, 

relacioni përkatës 

2.8.1992 

31.8.1992 

 9 

577 Procesverbal i  mbledhjes “Për miratimin  në 

parim të marrëveshjes ndërmjet qeverisë 

Shqipërisë dhe Republikë  së Koresë për 

shkëmbimin  e mallrave dhe për likuidimin e 

saldove në llogarinë Rubel-Klering”, relacion i  

Ministrisë së Tregtisë dhe Bashkëpunimit 

Ekonomik me Jashtë. 

20.8.1992 

27.8.1992 

 11 

578 Dekreti, ligji, procesverbali i  Këshillit të 

Ministrave,  relacion dërguar Kuvendit  dhe 

Presidentit  “Për ratifikimin e marrëveshjes 

ndërmjet Shqipërisë dhe Komunitetit Europian 

për tregtinë dhe bashkëpunimin ekonomiko-

tregtar”, relacion i  Ministrisë së Punëve të 

Jashtme. 

2.8.1992 

2.11.1992 

 40 

579 Procesverbali dhe vendimi i  Këshillit të 

Ministrave “Për kriteret e vendosjes së çmimeve 

të arit  dhe argjendit”, si dhe relacioni përkatës. 

24.8.1992 

31.8.1992 

 5 

580 Ligji dhe dekreti, procesverbali dhe relacioni 

dërguar Kuvendit Popullor “Për armët”, 

relacioni përkatës. 

10.7.1992 

29.8.1992 

 10 

581 Procesverbali dhe vendimi “Për mbylljen e 

llogarisë në valute të Albtraustit” , relacioni i  

Ministrisë se Financave. 

22.8.1992 

1.9.1992 

 11 

582 Procesverbal i  mbledhje të Këshillit të 

Ministrave “Për Kullotat Shtetërore” , relacioni i  

Ministrisë se Bujqësisë. 

8.8.1992 

27.8.1992 

 23 

583 Procesverbali i  mbledhjes së Këshillit të 

ministrave “Për kriteret e dhënies së përkrahjes 

ekonomike familjare  fshatare me  sipërfaqe të 

kufizuar toke dhe të ardhura të pakta”, relacioni 

përkatës. 

17.8.1992 

24.8.1992 

 17 

584 Procesverbali i  mbledhjes “Për klasifikimin e 

ndërmarrjeve pyjore”, relacioni i  Ministrisë së 

Bujqësisë. 

20.8.1992 

27.8.1992 

 5 

585 Procesverbal i  mbledhjes së Këshillit të 

Ministrave “Mbi lëndët plasëse dhe helmet me 

efekte të forta”, relacioni i  Ministrisë së 

Bujqësisë. 

12.8.1992 

27.8.1992 

 7 



586 Procesverbal i  mbledhjes “Për ruajtjen dhe 

mbajtjen e kufirit shtetëror për policinë 

kufitare”, relacioni i  Ministrisë së Rendit. 

12.8.1992 

27.8.1992 

 74 

587 

Vendim i  Këshillit të Ministrave “Për kalim 

godine në administrim të revistës Hosteni”. 

26.8.1992 

27.8.1992 

 2 

588 Vendim Këshillit të Ministrave “Për përbërjen e 

Komitetit të Shkencës dhe të Teknologjisë”, 

relacioni i  Komitetit të Shkencës 

25.8.1992 

26.8.1992 

 5 

589 Vendimi i  Këshillit të Ministrave “Për 

miratimin e objekteve të rëndësishme shtetërore 

që vihen në ruajtje nga policia e objekteve”, 

relacioni i  Ministrisë së Industrisë. 

22.8.1992 

26.8.1992 5 

590 Procesverbal i  mbledhjes së Këshillit të 

Ministrave për shqyrtimin  e disa problemeve 

jashtë rendit të ditës mbi sindikatat. 

22.8.1992 

22.8.1992 11 

591 Vendimi i  Këshillit të Ministrave “Për kalimin e 

fshatit Mal i  Kolaj  nga juridiksioni i  rrethit 

Shkodër në atë të Lezhës”, relacioni përkatës 

22.8.1992 

26.8.1992 3 

592 Relacioni i  Ministrisë  se Bujqësisë 

procesverbali dhe vendimi i  Këshillit të 

Ministrave, datë 22.8.1992, “Për miratimin e 

objekteve të rëndësishme shtetërore që vihen në 

ruajtje nga policia e objekteve”. 

22.8.1992 

22.8.1992 

 11 

593 Relacioni i Ministrisë së Financave, 

procesverbali dhe udhëzimi i  Këshillit të 

Ministrave “Për policinë e objekteve”. 

22.8..1992 

27.8.1992 

 11 

594 Procesverbali dhe vendimi i  Këshillit të 

Ministrave “Për dënimet ndaj shkeljeve 

administrative  për ndryshimin e çmimit dhe 

tarifave të caktuara nga Këshilli Ministrave”. 

22.8.1992 

27.8.1992 

 6 

595 Procesverbali “Për disa ndryshime në pafajësinë, 

amnistinë e rehabilitimin e ish të dënuarve e të 

përndjekurve politike” ,relacioni i  Institutit të 

Sigurimeve Shoqërore. 

15.8.1992 

22.8.1992 

 24 

596 Vendim i  Këshillit të Ministrave “Për emërimin 

e Drejtorit të përgjithshëm të Bankës 

Kombëtare”, relacioni përkatës 

31.7.1992 

8.8.1992 

 5 

597 Vendim i  Këshillit të Ministrave “Për miratimin 

e objekteve të rëndësishme shtetërore që vihen 

në ruajtje nga policia objekteve”, relacioni i  

Drejtësisë së Përgjithshme elektroenergjetike. 

2.8.1992 

8.8.1992 4 

598 Vendim të Këshillit të Ministrave “Për 

amnistinë në detyrë”, relacioni përkatës. 

22.8.1992 

25.8.1992 13 

599 Relacioni i  Ministrisë i  Financave dhe vendimi 

i  Këshillit të Ministrave “Për kryerjen  e 

aktiviteteve në valute nga Instituti i  

Sigurimeve”. 

22.8.1992 

29.8.1992 11 

600 Procesverbal dhe vendimi i  Këshillit të 

Ministrave “Për krijimin e Institutit  të 

15.8.1992 

22.8.1992 6 



Kërkimeve Pyjore”, relacioni i  Ministrisë së 

Bujqësisë. 

 

601 Procesverbali, korrespondencë me ministritë dhe 

institucionet “Për sistemimin e vlerave materiale 

të pasurive shtetërore të dëmtuara”, relacion i  

Ministrisë se Financave. 

8.8.1992 

27.8.1992 

 10 

602 Procesverbali dhe vendimi i  Këshillit të 

Ministrave  “Për krijimin e komisioneve për 

mirëmbajtjen shenjave të vijës të kufirit me 

Maqedoninë”. 

22.8.1992 

27.8.1992 

 8 

603 Relacioni i  Ministrisë të Financave, 

procesverbali i  Mbledhjes së Këshillit të 

Ministrave “Për disa ndryshime në çmimet e 

nënprodukteve të naftës”. 

22.8.1992 

22.8.1992 13 

604 Procesverbal i  Mbledhjes së Këshillit të 

Ministrave, projektdekreti  dërguar Presidentit të 

Republikës “Për sigurimin e detyrueshëm të 

mbajtur të mjeteve motorike, ndaj personave të 

tretë”. 

22.8.1992 

29.8.1992 

 51 

605 Relacioni Ministrisë së Ndërtimit, procesverbali 

i  mbledhjes të qeverisë “Për krijimin e Institutit 

Kombëtar të Banesave Popullore”. 

13.8.1992 

22.8.1992 

 31 

606 Ligji, dekreti “Për policinë e rendit”, relacioni 

dërguar Kuvendit Popullor si dhe relacioni i  

Ministrisë së Industrisë. 

12.8.1992 

10.11.1992 

 23 

607 Relacioni Ministrisë së Industrisë “Për krijimin 

e Komitetit Kombëtar të Energjetikës". 

13.8.1992 

18.8.1992 6 

608 Vendimi i  Këshillit të Ministrave “Për 

pezullimin e përkohshëm të funksionimit të 

Fakultetit të Filozofisë dhe Sociologjisë”. 

19.8.1992 

19.8.1992 

 2 

609 Relacioni i  Ministrisë së Mbrojtjes dhe vendimi 

i  Këshillit të Ministrave “Për shpërnguljen  nga 

Ishulli Sazanit të familjeve  të ushtarakeve dhe 

punonjësve civil”. 

18.8.1992 

18.8.1992 

 5 

610 Procesverbal i  mbledhjes së Këshillit të 

Ministrave  për disa çështje jashtë rendit të ditës 

si për Presidentët. 

15.8.1992 

15.8.1992 

 18 

611 Procesverbal i  mbledhjes së Këshillit të 

Ministrave “Për transmetimet për të tretët nga 

Stacionet e Radios dhe Televizionit Shqiptar”. 

15.8.1992 

15.8.1992 

 11 

612 Relacioni i  Ministrisë së Bujqësisë, 

procesverbali i  mbledhjes se  Këshillit të 

Ministrave, “Për monopolin e pijeve alkoolike, 

likerna dhe cigare”. 

2.8.1992 

15.8.1992 8 

613 Ligji dhe dekreti, procesverbali  “Për ratifikimin 

e Konventës  për mbrojtjen dhe përdorimin e 

ujërave ndërkufitare dhe tneve ndërkombëtare”. 

15.8.1992 

3.4.1993 4 

614 Procesverbal i  mbledhjes së Këshillit të 

Ministrave  “Për përshpejtimin e proceseve  të 

riorganizimit të shkollave të larta dhe të 

15.8.1992 

15.8.1992 

 4 



kërkimeve shkencore”. 

615 Procesverbal i mbledhjes, datë 15.8.1992,  “Për 

ratifikimin e konventës  për efektet ndërkufitare 

të aksidenteve industriale”. 

15.8.1992 

15.8.1992 

 1 

616 Procesverbal i  mbledhjes,  datë 15.8.1992,  “Për 

rastet ku  personat dalin jashtë shtetit, 

shpërdorojnë , humbasin valute më shumë se i  

takojnë”. 

15.8.1992 

15.8.1992 

 1 

617 Procesverbal i  Mbledhjes se Këshillit të 

Ministrave “Për fillimin e procesit të 

privatizimit”. 

15.8.1991 

15.8.1991 4 

618 Procesverbal dhe vendimi i  Këshillit të 

Ministrave “Për mënyrën e klasifikimit të 

ndërmarrjeve  shtetërore në nacionale dhe 

lokale”, relacioni i  Ministrisë së Ekonomisë. 

10.8.1992 

18.8.1992 

 14 

619 Procesverbal dhe vendimi i  Këshillit të 

Ministrave “Për shpërblimin e punës së 

punonjësve”, relacioni i  Ministrisë së 

Ekonomisë. 

10.8.1992 

18.8.1992 

 78 

620 Vendim i  Këshillit të Ministrave “Për 

ndryshimin e emërtimit të Akademisë së 

Forcave Tokësore”. 

14.8.1992 

14.8.1992 3 

621 Vendim i  Këshillit të Ministrave “Për krijimin e 

Korporatës Elektroenergjetike  Shqiptare 

(KESH), relacioni i Drejtorisë së Përgjithshme 

elektroenergjetike”. 

1.4..1992 

12.8.1992 

 21 

622 Relacioni i  Këshillit të Ministrave “Për 

vendosjen e Drejtorisë  se Statistikave në një 

ndërtesë tjetër”, relacioni i  Ministrisë së 

Ekonomisë. 

11.8.1992 

11.8.1992 

 4 

623 Procesverbal dhe vendimi  “Për hapjen e degës 

së Drejtësisë dhe Administrim Biznesit, në 

universitetin e Shkodrës, gjuha gjermane në 

Elbasan dhe turizëm në universitetin e Tiranës”. 

15.8.1992 

18.8.1992 

 21 

624 Procesverbali dhe vendimi “Për hapjen e 

Fakultetit të Punës Sociale”, relacioni i  

Ministrisë se Arsimit 

4.8.1992 

18.8.1992 

 7 

625 Vendimi i  Këshillit të ministrave “Për 

përshpejtimin e proceseve të privatizimit të 

Shkollave të larta dhe të kërkimeve shkencore”. 

10.8.1992 

20.8.1992 

 3 

626 Procesverbal dhe vendimi i  Këshillit  të 

Ministrave për miratimin me parku ndërmjet 

Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës së Italisë 

për shërbimet ajrore”, relacioni përkatës. 

10.8.1992 

10.8.1992 

 22 

627 Procesverbal “Për miratimin  në parim të 

marrëveshjes me komisionin e Komitetit 

Europian në zbatim të programit PHARE”, 

relacioni i  Ministrisë se Ekonomisë. 

23.7.1992 

10.8.1992 

 50 

628 Relacioni i  Këshillit të Ministrave dërguar 

Kuvendit, dekreti “Për mbrojtjen e ujërave 

23.7.1992 

20.8.1992 29 



ndërkombëtare dhe të liqeneve ndërkufitare”, 

relacioni i  Ministrisë së Shëndetësisë. 

 

629 Relacioni i  Këshillit të Ministrave dërguar 

Kuvendit Popullor, dekreti “Për efektet 

ndërkufitare të aksidenteve industriale”. 

10.8.1992 

10.8.1992 

 12 

630 Vendim i  Këshillit të Ministrave  “Për rastet kur 

personat qe dalin jashtë shtetit shpërdorojnë 

,humbasin , e shpenzojnë valutë me shume se sa 

u takojnë”, relacioni i  Ministrisë se Financave. 

27.7.1992 

18.8.1992 

 8 

631 Vendim i  Këshillit të Ministrave, “Për 

kompesimin  për punë të shpenzimeve  nga rritja 

e çmimeve  të disa artikujve ushqimore”, 

relacioni përkatës. 

10.8.1992 

18.8.1992 

 6 

632 Vendim i  Këshillit të Ministrave, “Për 

miratimin e objekteve të rëndësishme shtetërore 

qe vihen në ruajtje nga policia e objekteve”, 

relacion i  Ministrisë së Shëndetësisë. 

15.8.1992 

20.8.1992 

 

4 

 

633 Vendimi i  Këshillit të Ministrave  “Për studimin 

urbanistik të vijës kufitare të ndërtimit të qytetit 

të Sarandës”. 

10.8.1992 

18.8.1992 

 13 

634 Procesverbali i  mbledhjes se Këshillit të 

Ministrave për çështje jashtë rendit të ditës si 

për shpërblimin  për llogari të fitimit. 

10.8.1992 

10.8.1992 

 9 

635 Procesverbal i  mbledhjes së Këshillit të 

Ministrave “Për detyrat dhe të drejtat e 

Agjencisë Kombëtare të Agjencisë Kombëtare të 

privatizimit  dhe komunikacionit të procesit të 

privatizimit”. 

23.7.1992 

10.8.1992 

 6 

636 Procesverbali dhe Vendimi  “Për rifillimin e 

procesit të privatizimit”, relacionit i  Ministrisë 

se Transportit. 

29.7.1992 

10.8.1992 

 32 

637 Vendim i  Këshillit të Ministrave “Për 

transmetimet  për të tretat nga stacionet e radios 

dhe telekomunikacit”, relacioni i  Drejtorisë së 

Përgjithshme . 

18.7.1992 

10.8.1992 

 6 

638 Procesverbali dhe vendimi  “Për njohjen e 

vjetërsisë në punë për efekt të shpërblimeve 

ushtarake që merren nga sektorët e minierave të 

naftës dhe të gjeologjisë”, relacioni i  Ministrisë 

rendit Publik. 

10.8.1992 

15.8.1992 

 4 

639 Procesverbali dhe vendimi “Për disa 

përmirësime të kushteve për policinë popullore 

dhe të vëzhgimit”. 

8.6.1992 

15.8.1992 

 5 

640 Procesverbal i  Mbledhjes së Këshillit të 

Ministrave  “Për administrimin, ruajtjes 

qarkullimi vlerave, materiale monetare”, 

relacioni i  Ministrisë së Tregtisë dhe 

Bashkëpunimit Ekonomik me Jashtë. 

29.7.1992 

10.8.1992 

 10 

641 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të 

Ministrave “Për pajisjen  me armë zjarri të 

25.6.1992 

10.8.1992 

7 

 



shoqëruesve me dokumente arkivore të arkivave 

të shtetit”, relacioni përkatës. 

 

642 Procesverbal i  mbledhjes së Këshillit të 

Ministrave “Për krijimin e komisioneve të 

përbashkëta për shqyrtimin e fushave dhe 

kandidatëve shqiptarë që shkojnë për studime 

afatgjata dhe afatshkurtër me bursa të fletëve të 

tjera”, relacioni i  Ministrisë Punëve të Jashtme. 

23.7.1992 

10.8.1992 25 

643 
Konventa e Ministrisë së Punëve të Jashtme 

Konsullore ndërmjet Shqipërisë dhe Republikës 

së Greqisë e cila u nënshkrua në Athinë më 

22.6.1992, për ratifikimin. 

 

 

18.7.1992 

18.7.1992 

 

 

 

 

42 

 

 

 

 

 

644 Procesverbali i  mbledhjes se Këshillit të 

Ministrave, ligji dhe dekreti “Për ratifikimin e 

Konventës Konsullore ndërmjet Shqipërisë dhe 

Greqisë”.  

10.8.1992 

10.8.1992 4 

645 Procesverbal i  mbledhjes  së Këshillit të 

Ministrave “Për ndryshimin  në ligjin për 

policinë e objekteve”, relacion i  Ministrisë së 

Bujqësisë 

15.7.1992 

10.8.1992 

 11 

646 Procesverbal i  mbledhjes, datë 10.8.1992, “Për 

statistikat” , relacioni i  Ministrisë së 

Ekonomisë. 

29.7.1992 

10.8.1992 16 

647 Procesverbali dhe projektligji i  Këshillit të 

Ministrave, datë 10.8.1992, “Për gardën e 

Republikës së Shqipërisë”, relacioni i  Ministrisë 

së Rendit Publik. 

29.7.1992 

13.8.1992 

 46 

648 Dekreti i Presidentit, projektligji dërguar 

Kuvendit, procesverbal i  Këshillit të Ministrave  

“Për ratifikimin e Konventës Konsullore 

ndërmjet Republikë së Shqipërisë dhe 

Rumanisë” si dhe relacioni i  Ministrisë Punëve 

të Jashtme. 

14.9.1992 

10.11.1992 78 

649 Procesverbal i  Këshillit të Ministrave “Për 

komunitetet fetare”, projektligj dërguar 

Kuvendit Popullor si dhe relacioni Këshillit të 

Ministrave. 

5.9.1992 

10.10.1992 

 64 

650 Procesverbal i  Këshillit të Ministrave “Për 

trajtimin si ushtarake të shofereve të ministrive 

dhe institucioneve të tjera përkatëse”.  

10.10.1992 

10.10.1992 5 

651 Vendim i  Këshillit të Ministrave “Për pagën e 

shofereve të titullarëve të organeve të larta 

shtetërore”, projektvendim dhe relacion 

Ministrisë së Rendit Publik.  

14.9.1992 

15.10.1992 

 4 

652 Procesverbal dhe vendi  i  Këshillit të 

Ministrave “Për vërtetimin e kohës së vuajtjeve 

se dënimit”, relacion i Ministrisë së Rendit 

7.9.1992 

10.10.1992 5 



Publik.  

653 Procesverbal i  Këshillit të Ministrave “Për disa 

përmirësime të kushteve të efektivave të policisë 

popullore”. 

10.10.1992 

10.10.1992 2 

654 Procesverbal i  Këshillit të Ministrave “Për 

Miratimin e marrëveshjes se bashkëpunimit 

ndërmjet qeverisë së Republikës së Shqipërisë 

dhe qendrës ndërkombëtare të zhvillimit të 

plehut ShBA-së”. 

10.10.1992 

10.10.1992 7 

655 Vendim i   Këshillit të Ministrave “Për trajtimin 

me ushqim falas të reparteve  dhe nënreparteve 

të ndërhyrjes së shpejtë, relacion i Ministrit të 

Rendi Publik.  

7.9.1992 

10.10.1992 

 7 

656 Projektligj, relacion dhe procesverbal i  Këshilli 

të Ministrave “Për shërbimin zooteknik”, dekret 

i Presidenti. 

12.9.1992 

10.10.1992 29 

657 Procesverbal i  Këshillit të Ministrave “Për 

sistemin e pagave në Republikës së Shqipërisë”.  

10.10.1992 

10.10.1992 3 

658 Projektligj nga Ministria e Bujqësisë, relacion 

dhe ligji i  Këshillit të Ministrave për sistemin e 

taksave në Republikën e Shqipërisë, dekrete të 

Presidentit “Për  vërtetimin e  vjetërsisë në punë  

në rrugë gjyqësore dhe krijimin e një fondi për  

ish të dënuarit dhe të përndjekurit politik”. 

7.9.1992 

11.9.1992 

 

25 

 

659 Projektligj , relacion dhe procesverbal i  

Këshillit të Ministrave “Për miratimin në parim 

të projektmarrëveshjes ndërmjet Republikës së 

Shqipërisë dhe organizatës së vakëfeve 

islamike”. 

30.9.1992 

9.12.1992 23 

660 Dërgim ligji, relacion dhe procesverbal i  

Këshillit të Ministrave “Për traktatin  për 

mbrojtjen e inkurajimin  reciprok  të 

investimeve  midis Republikës së Shqipërisë dhe 

Shteteve  të Bashkuara të Amerikës”. 

18.9.1992 

10.10.1992 

 45 

661 Projektvendim, relacion dhe procesverbal i  

Këshillit të Ministrave për investimet e huaja, 

dekrete “Për kodin rrugor” të Republikës së 

Shqipërisë. 

21.9.1992 

10.10.1992 

 36 

662 Vendim, relacion dhe procesverbal i  Këshillit të 

Ministrave “Për miratimin në parim  të 

projektmarrëveshjes ndërmjet qeverisë së 

Republikës së Egjiptit dhe mbrojtjen  e 

ndërsjelltë të investimeve”. 

18.9.1992 

10.10.1992 

 15 

663 Procesverbali dhe vendimi i  Këshillit të 

Ministrave “Për trajtimin financiar të 

punonjësve të Ministrive të Mbrojtje që merren  

me transportin e druve të zjarrit”, relacioni 

përkatës 

2.10.1992 

12.10.1992 

 11 

664 Vendim i   Këshillit të Ministrave  “Për 

shpalljen e portit  të Shëngjini  dhe gjirit të tij 

10.10.1992 

15.10.1992 4 



zonë e hapur”, relacioni i  Ministrisë së 

Bujqësisë. 

665 Procesverbal  i  mbledhjes së Këshillit  të 

Ministrave,  10.10.1992, “Për ratifikimin  e 

objekteve të rëndësisë së veçantë”. 

10.10.1992 

10.10.1992 

 2 

666 Vendime, procesverbal të Këshillit të Ministrave 

“Për miratimin marrëveshjes ndërmjet  

Shqipërisë dhe Qeverisë së Greqisë  për 

mirëmbajtjen e pikave kufitare dhe incidentet  

në kufi”, relacion i  Ministrisë së Mbrojtjes. 

1.9.1992 

2.12.1992 

 113 

667 Procesverbali i  Këshillit të Ministrave  si  dhe 

relacioni dërguar Kuvendit Popullor “Për 

kriteret, kompetencat e organeve shtetërore e  

private në fushën e standardizimit dhe të 

cilësisë”, relacioni i  Ministrisë së Financave 

10.10.1992 

14.10.1992 

 29 

668 Ligji, dekreti, procesverbali dhe relacioni i  

Këshillit të Ministrave dërguar Kuvendit 

Popullor “Për njësite e  ruajtjes  metrologjia, 

njësite ligjore, kontrolli i  mjeteve matëse”, 

relacioni i  Ministrisë se Financave. 

26.8.1992 

10.10.1992 

 42 

669 Ligji dekreti, procesverbali i  mbledhjes së 

Këshillit të Ministrave “Për falimentimin e 

ndërmarrjeve shtetërore”, relacioni dërguar 

Kuvendit Popullor,propozimi i  Ministrisë se 

Ekonomisë. 

18.9.1992 

12.11.1992 43 

670 Procesverbali dhe vendimi i  Këshillit të 

Ministrave  për  konpesimin  “Për frymë të 

shpenzimeve  nga rritja e çmimeve të disa 

artikujve ushqimore”, relacioni i  Ministrisë se 

Mbrojtjes. 

11.9.1992 

15.10.1992 

 52 

671 Vendime  të Këshillit të Ministrave “Për kriteret 

e dhënies së përkrahjes ekonomike familjeve 

fshatare  me sipërfaqe të kufizuar toke, vendimi 

i  pronë shtetërore që privatizohet dhe nivelet e 

qirasë për objektet që u jepen të  tretëve”. 

5.10.1992 

7.10.1992 

 

14 

 

672 Vendim, relacion, procesverbal i  Këshillit të 

Ministrave “Për shpalljen e pavlefshmërisë së 

autorizimit për krijimin e ndërmarrjes së 

përbashkët ADA”.  

9.9.1992 

13.10.1992 

 39 

673 Vendim dhe procesverbal i  Këshillit të 

Ministrave  “Për dhënien e një fondi prej 

200.000 lekësh  Prokurorisë së Përgjithshme”.  

18.9.1992 

15.10.1992 8 

674 Projektligj, relacion dhe procesverbal i  Këshillit 

të Ministrave “Për konpesimin në vlere të ish-

pronareve të tokave bujqësore”.  

9.10.1992 

24.10.1992 

 17 

675 Vendim i  Këshillit të Ministrave “Për miratimin 

në parim të projektmarrëveshjes së kredisë 

ndërmjet qeverisë së  Republikës së Shqipërisë 

të qeverisë se Republikës së Austrisë”. 

10.10.1992 

 

12.10.1992 6 

676  Vendim dhe relacioni i  Këshillit të Ministrave 8.9.1992 11 



“Për krijimin e Enitit Kombëtar të Banesave” 12.10.1992 

677 Propozim për pagë dhe vendim Këshillit të 

Ministrave. 

3.10.1992 

12.10.1992 6 

678 Vendim dhe relacioni i  Këshillit të Ministrave 

“Për caktimin  e numrit të lagjeve të disa 

bashkive”.  

12.10.1992 

12.10.1992 

 3 

679 Vendim dhe relacioni i  Këshillit të Ministrave  

“Për numrin e punonjësve dhe fondin e pagave 

të Komisionit të Kontrollit të Shtetit”. 

19.5.1992 

15.X.1992 

 4 

680 Vendim i  Këshillit të Ministrave “Për krijimin e 

komisionit ndërdikasterial për refugjatët”.  

15.10.1992 

15.10.1992 2 

681 Propozim për emërim në detyrë dhe vendim i  

Këshillit të Ministrave “Për emërimin  e 

Drejtorit të Përgjithshme të Bankës së Bujqësisë 

dhe Zhvillimit”   

9.10.1992 

15.10.1992 

 3 

682 Vendim i  Këshillit të Ministrave “Për zgjidhjen 

e problemeve  të transportit të deputeteve”. 

20.10.1992 

22.10.1992 3 

683 Kërkesë “Për kthimin e sallës së progresit teknik 

dhe të arteve figurative pallatit të kulturës” dhe 

vendim i Këshillit të Ministrave “Për kalimin në 

përdorim  pa shpërblim të disa objekteve”. 

17.10.1992 

24.10.1992 

 4 

684 Vendim i  Këshillit të Ministrave “Për festimin e 

80-vjetorit  të shpalljes së Pavarësisë. 

30.10.1992 

30.10.1992 1 

685 Vendim dhe propozim për emërim në detyrë i  

Këshillit të Ministrave. 

29.10.1992 

30.10.1992 3 

686 Projektligj, relacion, procesverbal i  Këshillit të 

Ministrave “Për tatimin mbi të ardhurat 

personale”,  dekrete nga Presidenti për dispozitat 

kushtetuese. 

20.8.1992 

29.10.1992 37 

687 Projektligj, relacion i  Këshillit të Ministrave 

“Për pjesën e parë të Kodit Tregtar”.  

12.10.1992 

24.10.1992 27 

688 Dërgim, projektdekret të Presidencës së 

Republikës së Shqipërisë, relacion dhe 

procesverbal i  Këshillit të Ministrave  “Për 

aderimin e Republikës së Shqipërisë në 

Organizatën Detare Ndërkombëtare”. 

4.4.1992 

17.10.1992 

 

66 

 

689 Projektligj dhe procesverbal i Këshillit të 

Ministrave “Për inspektoratin sanitar shtetëror”. 

3.10.1992 

17.10.1992 36 

690 Procesverbal dhe relacioni i  Këshillit të 

Ministrave për miratimin e marrëveshjes “Për 

bashkëpunim në fushat e përgatitjes ushtarake, 

teknikes dhe shkencës ndërmjet qeverisë së 

Republikës së Shqipërisë dhe qeverisë së 

Republikës turke”. 

30.9..1992 

17.10.1992 

 15 

691 Dërgim projektligjesh të Kuvendit Popullor dhe 

procesverbal i  Këshillit të Ministrave “Për 

miratimin e protokollit të bashkëpunimit në 

fushën e organizimit të Rendit  Publik ndërmjet 

Shqipërisë dhe Turqisë”.  

24.9.1992 

20.10.1992 

 16 



692 Projektdekret, relacion dhe procesverbal i 

Këshillit të Ministrave  “Për miratimin e 

Protokollit për programin e veprimit të 

përbashkët për marrëdhëniet shqiptare – turke”. 

30.9.1992 

25.11.1992 13 

693 Procesverbal i  Këshillit të Ministrave “Për 

marrëdhëniet e anëtarëve të qeverisë e të 

personave që barazohen me ta, drejtuesve të 

pushtetit lokal me përfaqësuesit e shteteve të 

huaj ,daljen e tyre jashtë shtetit dhe ftesën në 

Shqipëri të anëtareve të huaj”. 

1.9.1992 

17.10.1992 

 13 

694 Vendim, relacion dhe procesverbal i  Këshillit të 

Ministrave “Për shpërndarjen e disa 

ndërmarrjeve bujqësore”. 

14.10.1992 

26.10.1992 

 60 

695 Procesverbal i  Këshillit të Ministrave “Për tokat 

që refuzohen të merren në pronësi nga 

fshatarësia dhe zgjidhjen e kërkesave të 

shtetasve për lënien e pronësisë se tokës”. 

12.10.1992 

17.10.1992 

 9 

696 Udhëzim dhe relacion i  Këshillit të Ministrave 

“Për tokat qe refuzohen të merren në pronësi 

dhe zgjidhjen e kërkesave të shtetasve për lënien 

e pronësisë së tokës” 

10.10.1992 

2.12.1992 

 6 

697 Procesverbal dhe vendim i  Këshillit të 

Ministrave “Për shpërbërjen e Konsultarit 

Qendror të nënës dhe fëmijës”, relacioni i  

Ministrisë së Shëndetësisë.  

21.9.1992 

23.10.1992 

 5 

698 Procesverbali dhe vendimi i  Këshillit të 

Ministrave “Për riorganizimin e shërbimit 

shëndetësor në ndërmarrje”, relacioni i  

Ministrisë  së Shëndetësisë 

21.6.1992 

23.10.1992 

 6 

699 Procesverbali dhe Vendimi i  Këshillit të 

Ministrave “Shëndetësisë për miratimin 

sheshndërtimi të firmës Kato Aromatik në 

Vlorë”, relacioni i  Ministrisë së Bujqësisë.  

1.9.1992 

20.10.1992 

 

9 

 

700 Procesverbali i  mbledhjes së Këshillit të 

Ministrave “Për pagat e anëtarëve të Gjykatës 

Kushtetuese, gjyqtarëve”, relacioni përkatës. 

14.10.1992 

17.10.1992 

 14 

701 Procesverbali i  mbledhjes së Këshillit të 

Ministrave për kompesimet “Për frymë të 

shpenzimeve nga rritja e çmimeve  të artikujve 

ushqimore”, relacioni përkatës. 

17.10.1992 

17.10.1992 

 9 

702 Procesverbali i  mbledhjes se Këshillit të 

Ministrave “Për Miratimin e dekreteve të 

privatizimit të Kuvendit Popullor”, relacioni i  

Ministrisë së Punës 

29.10.1992 

3.11.1992 

 23 

703 Procesverbal i  mbledhjes së Këshillit të  

Ministrave “Për sindikatat në Republikën e 

Shqipërisë”, relacioni dërguar Kuvendit, 

projektligji i  Ministrisë së Punës. 

29.10.1992 

3.11.1992 

 23 

704 Procesverbal i  mbledhjes se Këshillit të 

Ministrave për kontratat kolektive të punës, 

29.10.1992 

29.10.1992 38 



relacioni i  Ministrisë se Punës  

705 Procesverbali dhe vendimi “Për organizimin e 

pritjen, shpërndarjen dhe administrimin e 

ndihmave shtetërore”, relacioni i  Ministrisë së 

Ekonomisë. 

12.10.1992 

3.11.1992 

 8 

706 Procesverbali i  mbledhjes së Këshillit të 

Ministrave “Për moszbatimin e tatimit mbi 

qarkullimin  për disa artikuj të caktuar”, 

relacioni i  Ministrisë së Ekonomisë  

29.10.1992 

29.10.1992 

 5 

707 Ligji, dekreti, procesverbali “Për akcizat në 

Republikën e Shqipërisë”, relacioni i  Ministrisë 

se Ekonomisë. 

22.10.1992 

29.10.1992 

 20 

708 Procesverbali dhe vendimi i  Këshillit të 

Ministrave  “Për ndryshime të çmimit të shitjes 

se kripës”, relacioni i  Ministrisë  së Financave. 

22.10.1992 

29.10.1992 8 

709 Procesverbali dhe vendimi Këshillit të 

Ministrave  “Për çmimet e shitjes me 

shumice,tarifa e transportit të druve të zjarrit për 

popullsinë”, relacioni i  Ministrisë të Financave. 

22.10.1992 

2.11.1992 

 12 

710 Procesverbal i  mbledhjes së Këshillit të 

ministrave “Për sigurimin e fondeve, për 

riparimin e vagonëve të huaj me rrjetin 

hekurudhor”, relacioni i  Ministrisë së 

Transportit.  

12.10.1992 

29.10.1992 

 8 

711 Procesverbali dhe vendimi i  Këshillit të 

Ministrave “Për stabilizimin e situatës financave 

të transportit të jashtëm hekurudhor” , relacioni i  

Ministrisë së Transportit. 

14.9.1992 

29.10.1992 

 16 

712 Procesverbal i  Këshillit të Ministrave  “Për 

përjashtimin nga taksat doganore të 

ndërmarrjeve të aviacionit civil”, projektvendim 

i  Ministrisë se Transportit dhe 

Komunikacioneve. 

18.9.1992 

29.10.1992 

 9 

713 Procesverbal i  Këshillit të Ministrave “Për 

Kodin Rrugor” të Republikës së Shqipërisë , 

relacion i  Ministrisë së Transportit dhe 

Komunikacioneve. 

24.9.1992 

29.10.1992 

 8 

714  Vendim dhe procesverbal i  Këshillit  të 

ministrave “Për një shtesë në listën e objekteve 

që vihen në ruajtje nga policia e objekteve 

miratuar në  vendimin e KM-së nr. 271, datë. 

22.6.1992, relacioni  nga Ministria e 

Transporteve. 

3.9.1992 

2.11.1992 10 

715 Vendim dhe procesverbal i  Këshillit të 

Ministrave “Për kontrollin teknik periodik të 

detyrueshëm të mjeteve të transportit  rrugor”, 

relacioni nga Ministria Transportit dhe 

Komunikacioneve. 

11.9.1992 

3.11.1992 13 

716 Vendim dhe procesverbal i  Këshillit të 

Ministrave “Për miratimin në parim të 

30.9.1992 

 6 



projektmmarrëveshjes ndërmjet qeverisë së 

Republikës së Shqipërisë dhe qeverisë së 

Sllovenisë për transportin  ndërkombëtar rrugor 

të udhëtarëve e mallrave”, relacion i  Ministrisë 

së Transportit.  

2.11.1992 

 

717 Vendim dhe procesverbal i  Këshillit të 

Ministrave “Për miratimin e sheshit të ndërtimit 

të fabrikës së prodhimit të pijeve freskuese 

Coca-Cola” , relacion nga Ministria e Bujqësisë 

dhe e Ushqimit.  

21.10.1992 

30.10.1992 

 6 

718 Vendim dhe procesverbal i  Këshillit të 

Ministrave “Për trajtimin e punonjësve qe 

aktivizohen në grupet artistike amatore”, 

relacion Ministrisë së Kulturës Rinisë dhe 

Sporteve. 

30.9.1992 

31.10.1992 

 7 

719 Vendim dhe Procesverbal i  Këshillit të 

Ministrave “Për detyrat e të drejtat e Agjencisë 

Kombëtare të Privatizimit dhe Komisionit 

Përgatitor të Procesit të Privatizimit”. 

12.10.1992 

2.11.1992 

 6 

720 Relacion,vendim dhe Procesverbal i  Ministrive 

“Për miratimin e numrit të punonjësve të 

aparateve të Këshillave të rretheve, të komunave 

e bashkive”.  

3.9.1992 

31.10.1992 

 8 

721 Procesverbal i  Këshillit të Ministrave “Për 

plotësime në dekretin për detyrimin shkollor”, 

projektligj dhe relacion nga Ministria e Arsimit. 

9.10.1992 

29.10.1992 9 

722 Procesverbal i  Këshillit të Ministrave “Për 

rritjen e pensioneve të përkrahjes sociale për 

personat që dalin të papunë  nga zbatimi i  

Reformës Ekonomike dhe të ndihmave 

ekonomike”. 

29.10.1992 

29.10.1992 2 

723 Projektligj dhe procesverbal i  Këshillit të  

Ministrave “Për pensionet e anëtarëve të 

kooperativave bujqësore”. 

16.11.1992 

22.11.1992 

 32 

724 Vendim “Për rritjen e pensioneve, të përkrahjes 

sociale dhe të ndihmave ekonomike”, relacion 

nga Ministria e  Ekonomisë dhe Financave. 

27.10.1992 

2.11.1992 

 10 

725 Vendim dhe procesverbal i  Këshillit të 

Ministrave “Për trajtimin me pagë dhe shtesë 

mbi paga të ushtarakeve  dhe punonjësve civile  

në ushtri” , relacioni i  Ministrisë së Mbrojtjes. 

27.10.1992 

12.11.1992 

 15 

726 Vendim dhe procesverbal i  Këshillit të 

Ministrave “Për trjatimin financiar të familjeve 

të nxënësve të ish-shkollës së mesme ushtarake 

Skëndërbej në Tiranë,” relacioni i  Ministrisë së 

Mbrojtjes.  

30.9.1992 

2.11.1992 8 

727 Vendim dhe procesverbal i  Këshillit të 

Ministrave “Për riorganizimin  e veprimtarisë se 

shtëpive të pushimit të punëtoreve” , relacion i  

Ministrisë së Mbrojtjes. 

12.10.1992 

2.11.1992 7 



728 Procesverbal i  Këshillit të Ministrave “Për 

krijimin e Fakultetit të Ekonomisë , Qendra e 

Menaxhimit”. 

29.10.1992 

29.10.1992 2 

729 Vendim dhe Procesverbal i  Këshillit të 

Ministrave “Për miratimin e Masterplanit të 

zhvillimit të telekomunikacioneve  në periudhën 

1992-2002 “, relacion nga Ministria e 

Transporteve dhe Komunikacioneve. 

28.10.1992 

3.11.1992 

 10 

730 Vendim  dhe procesverbal i  Këshillit të 

Ministrave “Për marrëveshjen e bashkëpunimit  

në fushën ekonomike dhe administrative 

ndërmjet qeverisë së Republikës së Shqipërisë 

dhe  fondacionit Hans Zajdel të Republikë 

gjermane”, relacion i  Ministrisë së Tregtisë. 

29.10.1992 

31.10.1992 12 

731 Udhëzim i  Këshillit të Ministrave “Për disa 

ndryshime e shtesa në udhëzimin e Këshilli të 

Ministrave nr. 2, datë 4.1.1992”.  

24.10.1992 

2.11.1992 5 

732 

Vendim dhe procesverbal i  Këshillit të 

Ministrave për një çështje jashtë rendit të ditës. 

28.10.1992 

30.10.1992 

 7 

733 Procesverbal i  Këshillit të Ministrave “Për 

përgatitjen e buxhetit të vitit 1993 dhe për 

programin afatmesëm me FMN-në dhe Bankën 

Botërore (ESAF)”, relacion i  Ministrisë së 

Financave. 

28.10.1992 

7.11.1992 28 

734 Procesverbal i  Këshillit të Ministrave “Për 

përdorimin e fondit rezerve për gjashtëmujorin e 

dytë të vitit 1992 dhe kërkesat e Ministrive për 

fondet shtesë”, relacion nga Ministria e 

Financave  

28.10.1992 

7.11.1992 

 

28 

 

735 Vendim dhe  Procesverbal i  Këshillit të 

Ministrave “Për krijimin evidentimin dhe 

administrimin  e të ardhurave që realizojnë 

institucionet buxhetore nga shërbimet  që ato u 

afrojnë të tretëve”, relacion nga Ministria e 

Financave. 

20.10.1992 

7.11.1992 

 16 

736 Vendim dhe procesverbal i  Këshillit të 

Ministrave “Për sistemin e tregut valutor” , 

relacion nga Ministria e Ekonomisë. 

22.10.1992 

10.11.1992 

 8 

737 Projektligj dhe relacion i  Këshillit të Ministrave 

“Për miratimin   në parin të projekttraktatit për 

miqësi dhe bashkëpunim ndërmjet Republikë së 

Bullgarisë dhe Republikës së Shqipërisë”. 

19.10.1992 

23.11.1992 

 28 

738 Vendim dhe procesverbal i  Këshillit të 

Ministrave  “Për miratimin në parim të 

projektprogramit  të shkëmbimeve  kulturore 

arsimore dhe shkencës me Turqinë”, relacion i  

Ministrisë se Punëve të Jashtme. 

27.10.1992 

13.11.1992 18 

739 Venim dhe procesverbal i  Këshillit të 

Ministrave “Për miratimin në parim të 

12.10.1992 

10.11.1992 35 



projektmarrëveshjes për bashkëpunim kulturor 

dhe shkencor me Federatën Ruse, me Poloninë 

dhe nxitjen e investimeve midis qeverisë 

Shqiptare me atë të SHBA-së”,  relacion nga 

Ministria e Tregtisë. 

 

740 Vendim dhe procesverbal i  Këshillit të 

Ministrave “Për miratimin në parim të 

projektmarrëveshjes ndërmjet komisionit të 

Komunitetit Europian dhe qeverisë shqiptare  

për vendosjen e delegacionit të Komunitetit 

Evropian në Shqipëri” , relacion i  Ministrisë së 

Punëve të Jashtme.  

24.10.1992 

10.11.1992 

 

 9 

741 Vendim dhe procesverbal i  Këshillit të 

Ministrave  “Për çmimet e shitjes se avullit 

teknologjik”, relacion i  Ministrisë së Financave 

dhe Ekonomisë. 

29.10.1992 

13.11.1992 

 7 

742 Procesverbal i  Këshillit të Ministrave “Për 

krijimin e bankës së përbashkët Itali-Shqipëri”, 

relacion nga Banka e Shqipërisë, 

7.11.1992 

7.11.1992 14 

743 Procesverebal i   Këshillit të Ministrave “Për 

disa masa për avadimin e plehrave azotike”, 

relacion i  Ministrisë së Industrisë. 

4.11.1992 

7.11.1992 

 11 

744 Vendim i  Këshillit  të Ministrave “Për 

përcaktimin  e pagave të disa funksioneve të 

larta ushtarake”. 

10.11.1992 

12.11.1992 

 2 

745 Vendim dhe procesverbal i  Këshillit të 

Ministrave “Për pagat e punonjësve të 

institucioneve buxhetore”.  

7.11.1992 

10.11.1992 

 44 

746 Vendim dhe procesverbal i  Këshillit të 

Ministrave “Për miratimin  e normave të 

veshmbathjes së ushtarakeve të Forcave të 

Armatosura të RPSSH-së” , relacion i  

Ministrisë së Mbrojtjes. 

24.9.1992 

10.11.1992 

 20 

747 Vendim dhe procesverbal i  Këshillit të 

Ministrave “Për miratimin e buxhetit të 

komitetit kombëtar të energjisë”  si dhe relacioni 

përkatës. 

3.11.1992 

10.11.1992 

 13 

748 Vendim dhe procesverbal i  Këshillit të  

Ministrave “Për përballimin  nga shtetit të 

shpenzimeve  të shërbimit të varrimit për 

shtetasit shqiptar që vdesin brenda dhe jashtë 

shtetit” , relacion  nga Ministria e Rendit Publik. 

3.10.1992 

2.11.1992 

 7 

749 Relacion dhe procesverbal i  Këshillit të 

Ministrave “Për projektbuxhetin  për shpenzimet 

administrative dhe investimet për shërbimin e 

Kontrollit të Shtetit”.  

24.9.1992 

10.11.1992 

 18 

750 Vendim dhe procesverbal i  Këshillit të 

Ministrave “Për njohjen e vjetërsisë  në punë për 

efekt shpërblimi ushtarakeve  që merren nga 

sektorë civile dhe nga ish të dënuarit politike”, 

26.10.1992 

12.11.1992 

 7 



relacion nga Ministria e Rendit Publik. 

751 Vendim dhe procesverbal i  Këshillit të 

Ministrave “Për ngritjen e grupit qeveritar për 

koordinimin e Politikes Ekonomike”. 

7.11.1992 

12.11.1992 

 13 

752 Projektdekret i  Këshillit të Ministrave “Për 

aderimin e Republikës së Shqipërisë në 

Organizatën  Detare Ndërkombëtare”, me 

relacion përkatës.  

21.11.1992 

21.11.1992 

 2 

753 Vendim dhe  leje e Këshillit të Ministrave “Për 

kalim  godine në administrim”. 

10.9.1992 

19.11.1992 5 

754 Vendim dhe relacion i  Këshillit të Ministrave 

“Për të drejtat  që u takojnë  personave që 

dërgohen  në shërbim”. 

25.11.1992 

25.11.1992 

 3 

755 Vendim i  Këshillit të Ministrave “Për hedhjen  

e fishekzjarreve  në qytetin e Vlorës”. 

23.11.1992 

24.11.1992 3 

756 Projektligji dhe procesverbal i  Këshillit të 

Ministrave  “Për kundravajtjet administrative”. 

 

5.11.1992 

23.11.1992 

 18 

757 Procesverbal i  Këshillit të Ministrave “Për 

çmimet dhe tarifat, relacion i  Ministrisë së 

Financave dhe Ekonomisë. 

13.11.1992 

23.11.1992 

 18 

758 Vendim dhe procesverbal i  Këshillit të 

Ministrave “Për disa ndryshime në shpenzimet e 

buxhetit  të shtetit për gjashtëmujorin e dytë të 

vitit 1992” , relacioni i  Ministrisë së Financave 

dhe Ekonomisë.  

17.11.1992 

25.11.1992 

 16 

759 Vendim dhe procesverbal i  Këshillit të 

Ministrave  “Për mbylljen e llogarisë  në valutë 

të  disa  dikastereve”, relacion i  Ministrisë së 

Ekonomisë. 

9.11.1992 

25.11.1992 

 17 

760 Vendim dhe procesverbal i  Këshillit të 

Ministrave “Për ndryshimin e çmimit të shitjes  

me pakice të qymyrgurit për popullsinë”, 

relacion nga Ministria e Financave dhe 

Ekonomisë. 

16.11.1992 

25.11.1992 

 29 

761 Relacion i  Ministrisë së Bujqësisë, procesverbal 

i Këshillit të Ministrave “Për kuotat financave të 

ushqimit në konvikte ,bursat e shtetit, pagesat 

për nxënësit, student  e fëmijët që pranohen në 

shtëpinë e fëmijës dhe importimi, eksportimi në 

territorin e Republikës së shqiptare të kafshëve 

bujqësore, produkt, nënprodukt të tyre si dhe 

ushqime për blegtorinë”. 

5.11.1992 

23.11.1992 

 17 

762 Procesverbal Këshillit të Ministrave për 

mënyrën e shpërblimit të punës se të dënuarve  

me heqje të lirisë Relacion i  Ministrisë se 

Rendit Publik 

2.11.1992 

23.11.1992 

 9 

763 Vendim dhe Procesverbal i  Këshillit të 

Ministrave “Për caktimin e ditës së krijimit të 

ushtrisë kombëtare shqiptare”, relacion i  

11.11.1992 

24.11.1992 

 16 



Ministrisë së Mbrojtjes. 

764 Vendim dhe proceverbal i  Këshillit të 

Ministrave “Për kalim mjeti kryesor”, relacion i  

Ministrisë së Ndërtimit, strehimit.  

16.11.1992 

25.11.1992 

 13 

765 Vendim dhe procesverbal i  Këshillit të 

Ministrave “Për një ndryshim në vendime 

Këshillit të Ministrave nr. 171, datë 14.4.1962, 

dhe në vendime të Këshillit të Ministrave nr. 81, 

datë 4.7.1978”, relacioni i  Ministrisë së 

Shëndetësisë  dhe e Mbrojtjes së Mjedisit.  

3.11.1992 

1.12.1992 

 8 

766 Vendim dhe procesverbal i  Këshillit të 

Ministrave “Për dhënien e licencave për 

ushtrimin e profesionit në fushën e mjekësisë në 

profesionin e lirë privat”, relacion i  Ministrisë 

se Shëndetësisë.   

31.10.1992 

1.12.1992 

 15 

767 Relacion i  Ministrisë së Arsimit, vendim i  

Këshillit të Ministrave “Për kuotat financiare të 

ushqimit në mensa e konvikte , bursat e shtetit 

dhe pagesat e familjeve për nxënësit e studentet 

që pranohen në Shtëpitë e Fëmijës, në Institutin 

e Fëmijëve që nuk Dëgjojnë e nuk Shikojnë dhe 

në Institutin e Fëmijëve me Prapambetje të 

Lehte  Mendore”. 

11.11.1992 

25.11.1992 

 6 

768 Vendi dhe procesverbal i  Këshillit të Ministrave 

“Për ndryshimin e tarifave të udhëtarëve”, 

relacion i  Ministrisë së Industrisë 

16.11.1992 

25.11.1992 6 

769 Vendim dhe procesverbal i  Këshillit të 

Ministrave “Për rritjen e pensioneve të 

përkrahjes sociale dhe të ndihmave ekonomike”, 

relacion i  Ministrisë së Punës , Emigracionit. 

16.11.1992 

25.11.1992 

 5 

770 Procesverbal i  Këshillit të Ministrave “Për 

administrimin e banesave shtetërore  kur 

qiramarrësi ndodhet jashtë shtetit”, relacion i  

Ministrisë së Ndërtimit-Strehimit.  

26.10.1992 

23.11.1992 

 11 

771 Vendim dhe procesverbal i  Këshillit të 

Ministrave “Për miratimin në parim të 

projektkonventës për bashkëpunim kulturor dhe 

shkencor të vendeve të Detit të Zi”, relacion i  

Ministrisë së Punëve të Jashtme. 

18.10.1992 

1.12.1992 

 13 

772 Vendim dhe procesverbal i  Këshillit të 

Ministrave “Për kompsimet për fryme të 

shpenzimeve nga rritja e çmimeve të disa 

artikujve ushqimore”, relacion i  Ministrisë së 

Ekonomisë.  

14.9.1992 

2.11.1992 

 7 

773 Vendim dhe procesverbal i  Këshillit të 

Ministrave “Për caktimin e detyrave të 

dikastereve për funksionimin normal të misionit 

vëzhgues të Komunitetit Europian”, relacioni i  

Ministrisë së Turizmit.  

26.11.1992 

31.12.1992 

 14 



774 Vendim dhe procesverbal i  Këshillit të 

Ministrave “Për krijimin e fondacionit 

shqiptaro-zviceran Albanie 2000”,  relacion nga 

Ministria e Punës. 

6.11.1992 

25.11.1992 25 

775 

Procesverbal i  Këshillit të Ministrave për disa 

çështje jashtë rendit të ditës. 

23.11.1992 

23.11.1992 

 9 

776 Projektligj dhe procesverbal i  Këshillit të 

Ministrave “Për privatizimin e banesave 

shtetërore” si dhe relacioni përkatës.  

26.11.1992 

3.12.1992 63 

777 Projektligj dhe procesverbal i  Këshillit të 

Ministrave “Për kontabilitetin dekret nga 

Presidenti për privatizimin e banesave 

shtetërore”. 

26.11.1992 

9.12.1992 145 

778 Vendime të Këshillit të Ministrave “Për 

emërime dhe lëvizje kuadri”, relacioni përkatës. 

7.12.1992 

28.12.1992 6 

779 Projektligj dhe procesverbal nga Këshilli i  

Ministrave “Për birësimet e të miturve nga 

shtetas të huaj dhe për disa ndryshime në kodin 

e familjes”, relacion nga Ministria e Drejtësisë.  

20.11.1992 

8.12.1992 

 41 

780 Procesverbal i  Këshillit të Ministrave “Për 

statusin e invalidit të Luftës Antifashiste 

Nacionalçlirimtare të popullit shqiptare”, 

relacion i  Ministrisë së Drejtësisë. 

4.8.1992 

8.12.1992 

 36 

781 Procesverbal i  Këshillit të Ministrave “Për 

kalimin në pronësi të Bankës së Shqipërisë të 

banesave në proces”, relacion nga Banka e 

Shqipërisë. 

19.11.1992 

2.12.1992 

 24 

782 Vendim dhe procesverbal i  Këshillit të 

Ministrisë “Për normat e ushqimit të ushtrisë”, 

relacion nga Ministria e Mbrojtjes. 

4.11.1992 

4.12.1992 

 8 

783 Procesverbal i  Këshillit të Ministrave “Për 

miratimin në parim të projektmarrëveshjes midis 

ministrave së tregtisë dhe të bashkëpunimit 

ekonomike me jashtë dhe projektit 

ndërkombëtar bamirës islamike të quajtur ICPI”, 

relacion i  Ministrisë së Tregtisë.  

9.11.1992 

2.12.1992 

 6 

784 Projektvendim dhe procesverbal i  Këshillit të 

Ministrave “Për kalim aktiviteti”. 

28.10.1992 

2.12.1992 10 

785 Procesverbal dhe vendim i  Këshillit të 

Ministrave “Për anëtarësimin e vendit tonë në 

marrëveshjen e pjesshme hapur për 

parandalimin mbrojtjen  dhe organizimin e 

ndihmave në raste rreziqesh të mëdha natyrore 

dhe teknologjike”, relacion i  Ministrisë së 

Shëndetësisë. 

19.11.1992 

4.12.1992 

 

 

12 

 

786 Vendim dhe procesverbal i  Këshillit të 

Ministrave “Për miratimin e marrëveshjes 

ndërmjet Ministrisë se Ndërtimit, Strehimit dhe 

Rregullimit të Territorit të Shqipërisë e 

6.11.1992 

4.12.1992 

 

 

11 

 



Ministrisë se Ndërtimeve Publike dhe 

Rregullimit të Territorit të Republikës së 

Rumanisë”.  

787 Vendim dhe procesverbal i  Këshillit të 

Ministrave “Për një shtese shpenzimesh 

buxhetore për Institutin e Sigurimeve 

shoqërore”, relacion nga Ministria e Punës.  

18.11.1992 

4.12.1992 

 

6 

 

788 Vendim dhe procesverbal i  Këshillit të 

Ministrave “Për kompesimin e detyrimeve të 

ndërsjellta  të kryera në marrëdhëniet ndërmjet 

Korporatës Elekroenergjetike Shqiptare në 

buxhetin e shtetit”, relacion i  Ministrisë së 

Industrisë. 

23.11.1992 

4.12.1992 

 

 

7 

 

789 Projektvendim dhe procesverbal i  Këshillit të 

Ministrave “Për përmirësimin  sa me shpejt të 

furnizimit me ujë të pijshëm në qytetin e 

Tiranës”. 

2.12.1992 

2.12.1992 

 

25 

 

790 Procesverbali dhe urdhëresa e Këshillit të 

Ministrave, “mbi kontroll-revizionimin 

ekonomiko –financiar”, relacioni përkatës i  

Kontrollit të Lartë të Shtetit. 

2.12.1992 

9.12.1992 

 

19 

 

 

791 Procesverbal dhe relacion i  Këshillit të 

Ministrave “Për sanksionimin  dhe mbrojtjen e 

pronës private të nismës së lirë, të veprimtarive 

private të pavarura të privatizimit”.  

30.11.1992 

2.12.1992 

 

20 

 

792 Projektligj dhe procesverbal i  Këshillit të 

Ministrave “Për krijimin e bankës së përbashkët 

italo –shqiptare”, relacion nga Banka e 

Shqipërisë. 

1.12.1992 

2.12.1992 

 

28 

 

793 Vendim dhe procesverbal i  Këshillit të 

Ministrave “Për krijimin e komisionit qendror 

për zhdukjen e pasojave në zonat e përmbytura”. 

2.12.1992 

4.12.1992 

 

3 

 

794 Vendim dhe procesverbal i  Këshillit të 

Ministrave “Për pagesat e orëve mësimore të 

kryera mbi normën mesatare”, relacion i  

Ministrisë së Arsimit. 

1.12.1992 

4.12.1992 

 

10 

 

795 Vendim dhe procesverbal i  Këshillit të 

Ministrave “Për zbatimin e detyrave të 

dikastereve në zbatim të embargos ndaj  

Republikës Federative të Jugosllavisë”, relacion 

i  Ministrisë së Punëve të Jashtme. 

15.12.1992 

21.12.1992 

 

7 

 

796 Projektligj dhe procesverbal i  Këshillit të 

Ministrave “Për kontratat kolektive të punës”, 

relacion i  Ministrisë së Punës së Emigracionit. 

11.12.1992 

14.12.1992 

 

44 

 

797 Projektligj dhe procesverbal i  Këshillit të 

Ministrave “Për farërat dhe fidanët”, relacioni i  

Ministrisë  së Bujqësisë. 

19.11.1992 

21.12.1992 

 

19 

 

798 Projektligj dhe procesverbal i  Këshillit të 

Ministrave “Për shërbimin e  mbrojtjes së 

bimëve”, relacion i  Ministrisë së Bujqësisë dhe 

5.12.1992 

11.12.1992 

 

56 

 

 



Ushqimit. 

799 Dekret dhe procesverbal i  Këshillit të 

Ministrave, “Shfuqizimin e nenit 3 e dekretit nr. 

16, datë 9.8.1991, në   lidhje me kapitenerite e 

porteve”, relacion i Ministrisë së Transporteve. 

3.12.1992 

11.12.1992 

 

26 

 

 

800 Vendim dhe procesverbal i  Këshillit të 

Ministrave “Për miratimin në parim të 

projektmarrëveshjes  midis Republikës së 

Shqipërisë dhe Shteteve  të Bashkuara  të 

Amerikës për projektin e mbështetjen  e 

rikonstrukturimit të bujqësisë shqiptare”, dekret 

nga Presidenti dhe relacion nga Ministria 

Bujqësisë. 

5.12.1992 

21.12.1992 

 

48 

 

 

801 Vendim dhe procesverbal i  Këshillit të 

Ministrave “Për miratimin në parim të  

projektmarrëveshjes ndërmjet qeverisë së 

Republikës së Shqipërisë dhe qeverisë ruse për 

transportin ndërkombëtar automobilistik”, 

relacion nga Ministria e Transportit. 

26.11.1992 

15.12.1992 

 

22 

 

 

802 Vendim dhe procesverbal i  Këshillit të 

Ministrave “Për rregulloren e shpërblimet të 

autorëve të teksteve shkollore e shkencore dhe 

materialeve të tjera të dokumentacionit 

shkollor”, relacion nga Ministria Arsimit. 

30.11.1992 

11.12.1992 

 60 

803 Vendim dhe procesverbal i  Këshillit të 

Ministrave “Për caktimin e simbolit dallues të 

kryetarit të komunës dhe të komunës dhe të 

bashkisë” së dhe relacioni i  Këshillit të Lartë. 

11.12.1992 

15.12.1992 

 

5 

 

804 Vendim dhe procesverbal i  Këshillit të 

Ministrave “Për caktimin e masës së  

shpërblimit për anëtaret e këshillit të rrethit, 

bashkisë  së komunës, kryeplakut” si dhe 

relacioni nga Këshilli Lartë. 

22.11.1992 

15.12.1992 

 

13 

 

805 Projektdekret dhe procesverbal i  Këshillit të 

Ministrave “Për miratimin në parim të 

projektraktatit për miqësi dhe bashkëpunim 

ndërmjet federatës ruse dhe Shqipërisë” dhe 

relacioni i  Këshillit të Lartë.  

11.12.1992 

21.12.1992 

 

5 

 

806 Vendim dhe procesverbal i  Këshillit të 

Ministrave “Për miratimin në parim të 

projektprogramit për bashkëpunim kulturor, 

arsimor e shkencor me Bullgarinë” si dhe 

relacioni Ministrisë së Punëve të Jashtme.  

2.12.1992 

15.12.1992 

 

21 

 

807 Vendim dhe Procesverbal i  Këshillit të 

Ministrave “Për miratimin në parim të 

Protokollit midis qeverisë së Republikës së 

Shqipërisë dhe qeverisë së Maqedonisë për 

hapjen e pikave të reja të kalimit kufitar”, 

relacion  i  Ministrisë së Punëve të Jashtme. 

2.12.1992 

15.12.1992 

 

5 

 

808 Vendim dhe procesverbali Këshillit të 26.11.1992 27 



Ministrave “Për ndryshimin e çmimit të shitjes  

me pakicë të energjisë elektrike”, relacion i  

Ministrisë së Industrisë. 

14.12.1992  

809 Vendim dhe procesverbal i  Këshillit të 

Ministrave “Për kriteret  dhe kompetencat e 

organeve shtetërore e private në fushën e 

standardizimit dhe të cilësisë”, relacion nga 

Ministria e Ekonomisë.  

7.12.1992 

18.12.1992 

 

23 

 

810 Vendim dhe procesverbal i  Këshillit të 

Ministrave “Për liberalizimin dhe rritjen e 

çmimeve të blerjes nga shteti të disa produkteve 

bujqësore e blegtorale”, relacion i  Ministrisë se 

Financave. 

28.10.1992 

15.12.1992 

 

8 

 

 

811 Vendim dhe procesverbal i  Këshillit të 

Ministrave “Për fuqizimin e kontrollit mbi 

prodhimin ruajtjen dhe tregtimin e produkteve 

ushqimore”. 

11.12.1992 

8.1.1993 

29 

 

812 Procesverbal i  Këshillit të Ministrave “Për 

pagat e gjyqtarëve dhe të produkteve”. 

11.12.1992 

11.12.1992 

23 

 

813 Procesverbal i  Këshillit të Ministrave “Për 

festat zyrtare”. 

17.12.1992 

17.12.1992 

 

54 

 

814 Procesverbal i  Këshillit të Ministrave “Për 

letrën e mirëkuptimit në fondin monetar dhe 

materialin përmbledhës nga Ministria e 

Financave për të gjitha diskutimet qe kane pasur 

grupet e ndryshme dhe ministeriale në lidhje me 

Fondin Monetar Ndërkombëtar e për Buxhetin e 

Shtetit të vitit 1993”. 

17.12.1992 

17.12.1992 

 

54 

 

 

815 Projektligji dhe procesverbali i  Këshillit të 

Ministrive “Për sigurimet shoqërore të 

Shqipërisë”, relacion nga Instituti i  Sigurimeve 

Shoqërore. 

11.12.1992 

21.12.1992 

 

55 

 

 

816 Projektligji , dekret dhe procesverbali i  Këshillit 

të Ministrave “Për zhvillimin e zonave turistike 

prioritare”, relacion nga Ministria e Turizmit.  

16.12.1992 

2.3.1993 

 

71 

 

817 Projektdekret dhe procesverbal i  Këshillit të 

Ministrave “Për miratimin në parim të 

nënshkrimit të konventës për pajtim dhe 

arbitrazh brenda KSBE-së” , relacioni i  

Ministrisë se Punëve të Jashtme.  

10.12.1992 

26.12.1992 

 

43 

 

818 Projektligj dhe procesverbal i  Këshillit të 

Ministrave “Për kreditin tregtar” si dhe relacioni 

nga Ministria Tregtisë. 

12.12.1992 

21.12.1992 

 

11 

 

819 Projektligj dhe procesverbal i  Këshillit të 

Ministrave, “Regjistrim tregtar dhe formalitete 

që duhen respektuar nga shoqëritë tregtare”, 

relacion i  Ministrisë së Tregtisë. 

14.12.1992 

2.3.1993 

 

95 

 

820 Projektligj dhe procesverbal i  Këshillit të 

Ministrave “Për mbrojtjen e mjedisit” si dhe 

11.12.1992 

30.12.1992 62 



relacion i  Ministrisë së Shëndetësisë.  

821 Projektligj dhe procesverbal i  Këshillit të 

Ministrave “Për kullotat shtetërore”, si dhe 

relacion i  Ministrisë së Bujqësisë. 

12.12.1992 

8.1.1993 

 

29 

 

822 Marrëveshje dhe procesverbal i  Këshillit të 

Ministrave “Për bashkëpunimin midis Ministrisë 

së Mbrojtjes në Shqipëri dhe asaj Greke e midis 

forcave të armatosura të të dy vendeve”, 

relacion Ministrisë s Punëve të Jashtme.  

15.12.1992 

21.12.1992 

 

11 

 

 

823 Vendim dhe procesverbal “Për aderimin e 

qeverisë së Shqipërisë në Komisionin 

ndërqeveritar të Unesko-s për oqeanografinë”, 

relacion i  Ministrisë së Punëve të Jashtme. 

30.11.1992 

23.12.1992 

 

6 

 

824 Vendim dhe procesverbal i  Këshillit të 

ministrave “Për krijimin e zyrës se pakicave 

pranë Këshillit të Ministrave dhe strukturave 

shtetërore në vartësi të saj”, relacioni i  

Ministrisë së Punëve të Jashtme. 

15.12.1992 

21.12.1992 

 

6 

 

 

825 Procesverbal i  Këshillit të Ministrave “Për 

krijimin e komisionit të posaçëm për dhënien e 

licencave për veprimtaritë turistike” dhe relacion 

i  Ministrisë së Turizmit. 

4.12.1992 

21.12.1992 

 13 

826 Vendim dhe procesverbal i  Këshillit të 

Ministrave “Për krijimin e këshillave të kulturës 

për shpërblimin e tyre, relacioni i  Ministrisë së 

Kulturës. 

7.12.1992 

29.12.1992 

 

14 

 

827 Vendim dhe procesverbal i  Këshillit të 

Ministrave “Për marrëveshjen për nxitjen e 

investimeve midis qeverisë së Shqipërisë dhe 

Shteteve të Bashkuara të Amerikës”, relacion i  

Ministrisë se Tregtisë. 

15.12.1992 

11.3.1993 

 

15 

 

 

828 Vendim dhe procesverbal i  Këshillit të 

Ministrave “Për ndryshimin e çmimit të shitjes 

me pakicë të qymyrgurit për popullsinë” si dhe 

relacioni i  Ministrisë së Ndërtimit. 

12.12.1992 

23.12.1992 

 

6 

 

829 Vendim dhe  procesverbal i  Këshillit të 

Ministrave “Për aderimin në kartën e themelimit 

të Qendrës Rajonale Mjedisit për Evropën 

Qendrore dhe Lindore”, relacion i  Ministrisë se 

Shëndetësisë. 

9.12.1992 

23.12.1992 

 

13 

 

 

830 Vendim dhe procesverbal i  Këshillit të 

Ministrave “Për riorganizimin e administrimit të 

frekuencave dhe radiokomuniacioneve”, 

relacion i  Ministrisë së Transportit. 

29.10.1992 

21.12.1992 

 

15 

 

831 Procesverbal i  Këshillit të Ministrave “Për 

shitjen e fabrikës së tullave nr. 1 Tiranë,  firmës 

private shqiptare ALDECO”. 

21.12.1992 

21.12.1992 

 

16 

 

832 Vendim dhe procesverbal i  Këshillit të 

Ministrave “Për metrologjinë”, relacion nga 

Ministria e Ekonomisë. 

14.12.1992 

21.12.1992 

 

12 

 



833 Vendim dhe procesverbal i  Këshillit të 

Ministrave “Për njësite ligjore të matjes”. 

14.12.1992 

21.12.1992 21 

834 Procesverbal i  Këshillit të Ministrave “Për 

shpërblimin mbi pagën bazë të punonjësve që 

kanë tituj e grada shkencore”, relacion i  

Ministrisë së Arsimit. 

21.12.1992 

24.12.1992 

 

11 

 

835 Projektvendim dhe procesverbal i  Këshillit të 

Ministrave “Për disa ndryshime në sistemin e 

pagave”, relacion nga Ministria e Financave.  

21.12.1992 

21.12.1992 

 

8 

 

836 

Procesverbal i  Këshillit të Ministrave “Për 

gjendjen e krijuar në Bulqizë dhe në  Ballsh”. 

22.12.1992 

22.12.1992 

 

47 

 

837 Procesverbal i  Këshillit të Ministrave “Për 

shqyrtimin e projektligjit për fondacionet”, 

dekret nga Presidenti dhe relacion nga Ministria 

e Punës. 

25.11.1992 

7.4.1992 

 

25 

 

838 Procesverbal i  Këshillit të Ministrave “Për 

përkrahjen sociale për personat që dalin të 

papapunë nga zbatimi i  Reformës Ekonomike”. 

29.12.1992 

29.12.1992 

 2 

839 Vendim dhe procesverbal i  Këshillit të 

Ministrave “Për ruajtjen e sekretit shtetëror”, 

relacion i  Ministrisë së Rendit Publik. 

3.12.1992 

4.1.1993 

 

5 

 

840 Vendi dhe procesverbal i  Këshillit të Ministrave 

“Për caktimin e ditës së krijimit të Forcave të 

Ruajtjes  së Rendit Publik”, relacion i  

Ministrisë së Rendit. 

21.12.1992 

4.1.1993 

 

10 

 

841 Vendim dhe procesverbal i  Këshillit të 

Ministrave “Për normat e ushqimit të ushtrisë 

popullore dhe të organeve dhe Republikës të 

Ministrisë së Punëve të Brendshme”, relacion i  

Ministrisë së Rendit. 

11.11.1992 

4.1.1992 

 

7 

 

842 Vendim dhe procesverbal i  Këshillit  të 

Ministrave “Për një shtesë shpenzimesh 

buxhetore për Institutin e Sigurimeve 

Shoqërore”, relacion i  Ministrisë së Punës. 

22.12.1992 

19.1.1993 

7 

 

843 Projekjtvendim dhe procesverbal i  Këshillit të 

Ministrave “Për shkurtimin e punës për disa 

profesione të vështira për ulje të pagës për disa 

shtesa në vendimin e Këshillit të Ministrave mbi 

pushimin plotësues”, relacion i  Ministrisë se 

Shëndetësisë. 

25.11.1992 

 

29.12.1992 

 

13 

 

844 Vendim dhe procesverbal i  Këshillit të 

Ministrave “Për krijimin e Institutit të Mbrojtjes 

së Bimëve si dhe për krijimin e Institutit të 

Kërkimeve të Peshkimit”. 

17.12.1993 

4.1.1993 

 16 

845 Vendim dhe procesverbal i  Këshillit të Tiranës 

“Për likuidimin e paaftësisë paguese të 

ndërmarrjeve shtetërore dhe për disa ndryshime 

në sistemin e pagave”, relacion i  Ministrisë së 

Financave”. 

29.12.1992 

30.12.1992 

 

18 

 



846 Vendim dhe procesverbal i  Këshillit të 

Ministrave “Për miratimin në parim të 

marrëveshjes midis Ministrisë se Tregtisë dhe të 

Bashkëpunimit Ekonomik me Jashtë dhe 

projektit ndërkombëtar Bamirës Islamik”, 

relacion i  Ministrisë së Tregtisë.  

28.12.1992 

4.1.1993 

 

9 

 

847 Vendim dhe procesverbal i  Këshillit të 

Ministrave “Për trajtimin  në mensat e ushqimit  

social të ushtrisë të kuadrove ushtarake beqare e 

familjare të transferuar” si  dhe relacioni i  

Ministrisë së Mbrojtjes. 

29.12.1992 

29.12.1992 

 

10 

 

848 Procesverbal i  Këshillit të Ministrave për 

zhvillimin e zonave me përparësi “Për 

zhvillimin e turizmit”. 

29.12.1992 

29.12.1992 

 

26 

 

849 Vendim i  Këshillit të Ministrave “Për 

administrimin e bursave të studimeve 

universitare e pasuniversitare dhe të veprimtarie 

të tjera kualifikuese jashtë shtetit”, relacion i  

Komitetit të Shkencës dhe i  Teknologjisë.  

13.11.1992 

11.12.1992 

 

9 

 

850 Vendim i  Këshillit të Ministrave “Për disa masa 

për të përballuar situatën e krijuar nga greva në 

KPTHN-në, Ballsh”.  

25.12.1992 

25.12.1992 

 2 

851 

Vendim i  Këshillit të Ministrave “Për blerjen  e 

një sasie gruri” si dhe relacioni përkatës.  

29.12.1992 

30.12.1992 

 3 

852 Vendim i  Këshillit të Ministrave “Për 

ndryshimin e emërtimit të komunës së 

Rrëshenit”. 

3.12.1992 

3.12.1992 2 

853 Vendim i  Këshillit të Ministrave “Për 

shpërblimin e punës së punonjësve”, relacioni 

përkatës. 

10.8.1992 

8.12.1992 

 3 

854 Vendim i  Këshillit të Ministrave “Për mbulimin 

e me fonde valutore të qymyreve që do 

importohen për ngrohjen të popullsisë”, 

relacioni i  Ministrisë se Ndërtimit dhe 

Strehimit. 

9.12.1992 

12.12.1992 

 

 

4 

 

855 Vendim dhe relacioni i  Këshillit të Ministrave 

“Për miratimin e marrëveshjes ndërmjet qeverisë 

se Republikës së Shqipërisë dhe UNDCP-së për 

asistencën e planifikuar për vendin tonë”. 

17.12.1992 

19.12.1992 

 

2 

 

856 

Vendim i  Këshillit të Ministrave “Për dhënie 

fondi”, relacioni i  këshillit të rrethit Skrapar. 

12.12.1992 

15.12.1992 

 7 

857 Vendim i  Këshillit të Ministrave “Për pagat e 

punonjësve të institucioneve buxhetore”, 

relacion nga Ministriae Drejtësisë. 

10.12.1992 

21.12.1992 

 3 

858 Vendim i  Këshillit të Ministrave “Për emërimin 

e sekretareve të Këshillave të rretheve, bashkive 

e komunave”. 

8.12.1992 

7.1.1993 

 

65 

 

859 Emërim kuadri i  Këshilli të Ministrave. 9.12.1992 3 



9.12.1992 

 

 

860 Propozime nga Këshilli i  Ministrave “Për 

krijimin e komisionit koordinues me Republikën 

e Kosovës për bashkëpunimin në fushën e 

ekonomisë”.  

18.8.1992 

18.9.1992 

 

11 

 

 

861 

Njoftime nga Këshilli i  Ministrive për rezultatet 

e zgjedhjeve “Për organet e pushtetit lokal”. 

13.8.1992 

15.8.1992 

 

436 

 

862 Rregullore e Këshillit të Ministrave “Për 

mbrojtjen dhe administrimin  e monumenteve të 

Kulturës dhe hyrjen në selinë e Këshillit të 

Ministrave”. 

23.4.1992 

18.5.1992 32 

863 

Vendim i  Këshilli të Ministrave “Për kryerjen e 

shërbimit shifror”. 

30.1.1992 

30.1.1992 

 2 

864 Kërkesë për formimin e Këshillit të Ri të 

Ministrave “Për dispozitat  kryesor Kushtetuese 

drejtuar Presidentit të Republikës së 

Shqipërisë”. 

13.4.1992 

13.4.1992 

 

2 

 

865 Korrespondence e Këshilli të Ministrave për 

programin e takimeve të afarsitëve  amerikanë, 

programi bashkëpunimit midis Shqipërisë  dhe 

UNICEF-së, për 1993-1995. Informacion nga 

qeveria spanjolle për emërim e ambasadorit 

Emilio de Valle në Shqipëri . Ndihma në formë 

kredie me bazë shtetërore, korrespondenca për 

Republikën turke dhe italiane. 

2.12.1992 

17.12.1992 

 

68 

 

866 Procesverbale e komunikacineve të zgjedhjeve 

të organeve të pushtetit lokal “Për raundin e dytë 

të zgjedhjeve, sipas rretheve me 3.8.1992”. 

3.8.1992 

16.9.1992 

 

372 

 

867 Korrespondence e Këshillit të Ministrave 

drejtuar qeverisë franceze “Për caktimin e 

ndërmarrjeve kompetente publike për 

nënshkrimin e marrëveshjes së shfrytëzimit të 

EUTELSAT-it”. 

 

1.12.1992 

1.12.1992 

 

3 

 

 

868 Korrespondenca të Këshilli të Ministrave me 

Ministritë, institucionet, komitetet ekzekutive  

“Për problemet e administrimit, shpërndarjes 

dhe kujdesin e ndihmave shtetërore”. 

25.1.1992 

20.11.1992 

 

43 

 

869 Korrespodenca të personaliteteve të shteteve të 

ndryshme ardhur Kryeministrit, për urimet në 

detyrën e Kryeministrit, falënderimet dhe 

mirënjohjen për ndihmat e dhëna, ftesat për 

pritje -përcjellje, bashkëpunimi për të ndihmuar 

Shqipërinë në momentet e vështira, mbështetje 

financiare dhe teknike nga këto shtete. 

26.11.1992 

1.12.1992 

 

 

 

124 

 

 

870 Dekrete dhe ligje për  ndryshime në ligjet “Për 

të drejtën e grevës  për flamurin, stemën, 

 

9.2.1992 

26 

 



Himnin Kombëtar, Kodin Tregtar, tatim për  

qarkullimin e mallrave, studiot e piktorëve e 

skulptoreve. Likuidimi i  mallrave ndikime 

shtetërore, ushqimore, festat zyrtare, lista me 

numrin e gjyqtareve”. 

27.11.1992 

 

 

 

 

 

 

 

 

871 Ligje dhe dekrete për ndryshime në sistemin 

arsimor, marrëveshja me Turqinë  në fushat 

ushtarake, caktimin e Ditës së Rinise së 

Shqipërisë për prefekturat, Inspektoratin Sanitar 

Shtetëror, Sindikatat në Republikën e Shqipërisë 

për sigurimin e mjeteve motorike, pensionet e 

anëtarëve të Kooperativave Bujqësore, titujt e 

nderit, çmimet  dhe tarifat, krijimi i  sistemit 

bashkëkohor në Shqipëri, krijimi i  bankës italo-

shqiptare. 

6.12.1992 

31.12.1992 

 

 

16 

 

 

872 Ligje dhe dekret  ndryshime  “Për dispozitat 

Kryesore Kushtetuese,  për Shërbimin e 

Kontrollit të Shtetit, për Kodin Doganor. 

Marrëveshje me Qeverinë e  SHBA-së”. 

16.x.1992 

17.10.1992 

 

 

6 

 

 

 


