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45 Viti 1989.   

1 Këshilli i Ministrave.   

1 Vendim i Byrosë Politike të Komitetit Qendror të 
Partisë së Punës së Shqipërisë, dekrete të 
Presidiumit të Kuvendit Popullor, procesverbal i 
mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
25.01.1989, për disa ndryshime në ndarjen 
administrative-tokësore në rrethin e Tiranës, 
propozimet e Këshillit të Ministrave, dërguar 
Presidiumit të Kuvendit Popullor dhe Komitetit 
Qendror të Partisë së Punës së Shqipërisë, 
relacionet e Drejtorisë së Organeve Lokale të 
Administratës Shtetërore dhe Komitetit Ekzekutiv 
të Këshilit Popullor të Rrethit të Tiranës për këtë 
problem. 

05.13.1988 - 
02.18.1989 

148 

2 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, 
datë 06.02.1989 për shqyrtimin e realizimit të planit 
të muajit shkurt dhe gjithë vitit 1988. 

02.06.1989 46 

3 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave 
datë 06.02.1989, për disa kritere të çmimeve me 
shumicë për pesëvjeçarin e 9-të (1991-1995), 
studimi i Këshillit të Ministrave, dërguar Komitetit 
Qendror të Partisë së Punës së Shqipërisë, 
Presidiumit të Kuvendit Popullor, relacion i 
Ministrisë së Financave për këtë problem. 

12.30.1988 - 
05.12.1989 

88 

4 Procesvebal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave 
datë 06.02.1989, për disa masa për përsosjen e 
furnizimit materialo-teknik, relacioni i Komisionit 
të Planit të Shtetit për këtë problem. 

12.01.1988 - 
02.06.1989 

26 

5 Vendime të Byrosë Politike të Komitetit Qendror të 
Partisë së Punës së Shqipërisë, procesvebal dhe 
vendim i Këshillit të Ministrave datë 06.02.1989, 
për disa ndryshime të kompetencave në fushën e 
strukturave organizative dhe të organikave, 
relacion i Komisionit të Planit të Shtetit për këtë 
problem. 

11.03.1988 - 
02.13.1989 

46 

6 Procesverbal dhe vendime të Këshillit të 
Ministrave datë 06.02.1989, për kontrollin dhe 
tagrin doganor, relacion i Ministrisë së Financave 
për këtë problem. 

12.24.1988 - 
02.13.1989 

57 

7 Procesverbal dhe vendime të Këshillit të 
Ministrave, datë 06.02.1989, për disa shtesa e 
ndryshime në strukturën organizative dhe në 
organikën e organeve doganore, relacion i 
Ministrisë së Financave për këtë problem. 

12.24.1988 - 
02.10.1989 

15 

8 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, 
datë 06.02.1989, për kalimin e aktivitetit të 
eksportit dhe konservimit të Drejtorisë së 
Përgjithshme të Peshkimit, relacion i Ministrisë së 
Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore për këtë 
problem. 

12.20.1988 - 
02.06.1989 

13 
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9 Procesverbal dhe vendim të Këshillit të Ministrave, 
datë 06.02.1989, për miratimin në parim të 
projektmarrëveshjes fitosanitare me Hungarinë, 
relacion i Ministrisë së Bujqësisë për këtë problem. 

12.26.1988 - 
02.10.1989 

16 

10 Procesverbal dhe vendim të Këshillit të Ministrave, 
datë 06.02.1989, për miratimin në parim të 
projektkonventës në fushën e mbrojtjes së bimëve 
dhe të karantinës me Algjerinë, relacion i 
Ministrisë së Bujqësisë për këtë problem. 

11.11.1988 - 
02.11.1989 

18 

11 Procesverbal dhe vendime të Këshillit të 
Ministrave, datë 06.02.1989, për miratimin në 
parim të projektkonventës veterinare me Algjerinë, 
relacion i Ministrisë së Bujqësisë për këtë problem. 

10.29.1988 - 
02.14.1989 

20 

12 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, 
datë 06.02.1989, për Inpektoriatin e Tregtisë së 
Brendshme. 

02.06.1989 5 

13 Procesverbal dhe vendime të Këshillit të 
Ministrave, datë 06.02.1989, për disa çështje jashtë 
rendfit të ditës si kalim i aktivitetit të Ndërmarrjes 
së Nxjerrjes së Kromit të Përrenjasit. 

02.06.1989 3 

14 Procesverbal dhe vendime të Këshillit të 
Ministrave, datë 13.03.1989, për disa masa për 
plotësimin e detyrave ekonomiko-financiare për 
vitin 1989 dhe për miratimin e bilanceve të Bankës 
së Shtetit Shqiptar dhe të Bankës Bujqësore, 
relacionet e Ministrisë së Financave dhe Drejtorisë 
së Përgjithshme të Bankës së Shtetit Shqiptar për 
këtë problem. 

02.15.1989 - 
03.16.1989 

159 

15 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, 
datë 13.03.1989, për miratimin e kuotave të 
importit për vitin 1990, relacion i Komisionit të 
Planit të Shtetit për këtë problem. 

03.13.1989 - 
03.21.1989 

105 

16 Vendim i Byrosë Politike të Komitetit Qendror të 
Partise së Punës së Shqipërisë, procesverbal i 
mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
13.03.1989, për disa kritere e kompetenca për 
veprat që do të ndërtohen në kuadrin e 
bashkëpunimit ekonomik me vendet e tjera, 
relacion i Komisionit të Planit të Shtetit për këtë 
problem. 

02.17.1989 - 
04.04.1989 

26 

17 Procesverbal dhe vendim të Këshillit të Ministrave, 
datë 13.03.1989, për miratimin në parim të 
projektmarrëveshjes ndërmjet Qeverisë së 
Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë dhe 
Qeverisë së Republikës Federale të Gjermanisë, për 
transportet ndërkombëtare rrugore, relacion i 
Ministrisë së Transporteve për këtë problem. 

12.31.1988 - 
03.16.1989 

31 
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18 Procesverbal dhe vendim të Këshillit të Ministrave, 
datë 13.03.1989, për miratimin në parim të 
projektmarrëveshjes ndërmjet Qeverisë së 
Republikës Popullore të Shqipërisë dhe Republikës 
Socialiste të Çekosllovakisë, për bashkëpunimin në 
fushën e shëndetësisë dhe të shkencave mjekësore, 
relacion i Ministrisë së Shëndetësisë për këtë 
problem. 

01.28.1989 - 
03.16.1989 

27 

19 Procesverbal dhe vendim të Këshillit të Ministrave, 
datë 13.03.1989, për miratimin në parim të 
projektmarrëveshjes shëndetësore ndërmjet 
Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë dhe 
Republikës Popullore të Hungarisë, për 
bashkëpunimin në fushën e shëndetësisë, relacion i 
Ministrisë së Shëndetësisë për këtë problem. 

02.13.1989 - 
03.16.1989 

45 

20 Procesverbal dhe vendim të Këshillit të Ministrave, 
datë 13.03.1989, për një ndryshim në 
projektmarrëveshjen tregtare me Tanzaninë, 
relacion i Ministrisë së Jashtme për këtë problem. 

01.08.1989 - 
03.30.1989 

12 

21 Procesverbal dhe vendim të Këshillit të Ministrave, 
datë 13.03.1989, për miratimin në parim të 
projektmarrëveshjes tregtare me Zimbavenë, 
relacion i Ministrisë së Tregtisë së Jashtme për këtë 
problem. 

01.15.1989 - 
03.16.1989 

20 

22 Procesverbal dhe vendim të Këshillit të Ministrave, 
datë 13.03.1989, për Inspektoriatin e Tregtisë së 
Brendshme, relacion i Ministrisë së Tregtisë së 
Brendshme për këtë problem. 

08.30.1988 - 
03.13.1989 

21 

23 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor, 
procesverbal  i mbledhjes së Këshillit të 
Ministrave, datë 13.03.1989, për aderimin e 
Republikës Populore Socialiste të Shqipërisë në 
Konventën për Mbrojtjen e Pasurisë Botërore 
Kulturore dhe Natyrore, projektdekreti, dërguar 
Presidiumit të Kuvendit Popullor, relacioni i 
Ministrisë së Punëve të Jashtme për këtë problem. 

12.22.1988 - 
04.19.1989 

55 

24 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, 
datë 13.03.1989 për disa çështje jashtë rendit të 
ditës, si për Inspektoratin e Tokës, tregtinë 
kooperativiste në qytet, për krijimin e Drejtorisë së 
Përgjithshme të Elektroenergjitikës etj. 

03.13.1989 10 

25 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, 
datë 24.04.1989, për përmirësimin e metodologjisë 
së planifikimit të ekonomisë e të kulturës të 
Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë dhe 
për disa ndryshime për furnizimin materialo-
teknik, relacioni dërguar Komitetit Qendror të 
Partisë së Punës së Shqipërisë për këtë problem. 

03.15.1989 - 
07.17.1989 

221 
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26 Procesverbal dhe vendim të Këshillit të Ministrave, 
datë 21.04.1989, për përmirësimin e metodologjisë 
së planifikimit të ekonomisë e të kulturës së 
Republikës Popullore të Shqipërisë dhe për disa 
ndryshime për furnizimin materialo-teknik, 
relacion i Komisionit të Planit të Shtetit, relacion 
dërguar Komitetit Qendror të Partisë së Punës së 
Shqipërisë për këtë problem. 

03.15.1989 - 
07.17.1989 

135 

27 Vendim i Këshillit të Ministrave, datë 21.04.1989, 
për probleme të furnizimit materialo-teknik, 
relacion i Komisionit të Planit të Shtetit për këtë 
problem. 

04.21.1989 - 
05.09.1989 

19 

28 Procesverbal dhe vendim të Këshillit të Ministrave, 
datë 21.04.1989, për disa ndryshime në planin e 
vitit 1989 në bazë të bilanceve faktike të lëndëve të 
para, materialeve dhe prodhimeve të vitit 1988 dhe 
gjendjeve faktike të rezultuara më 01.01.1989, 
relacion i Komisionit të Planit të Shtetit për këtë 
problem. 

03.24.1989 - 
04.28.1989 

33 

29 Procesverbal dhe vendim të Këshillit të Ministrave, 
datë 21.04.1989, për rritjen e eksportit, uljen e 
importit dhe përmirësimin e bilanceve valutore për 
vitin 1989, relacion i Komisionit të Planit të Shtetit 
për këtë problem. 

04.19.1989 - 
05.10.1989 

185 

30 Procesverbal dhe vendim të Këshillit të Ministrave, 
datë 21.04.1989, për disa përmirësime në 
kompetencat e organeve shtetërore dhe 
ekonomike, studim i Këshillit të Ministrave për 
këtë prooblem. 

04.08.1989 - 
05.06.1989 

114 

31 Procesverbal dhe vendim të Këshillit të Ministrave, 
datë 21.04.1989, për disa ndryshime në planin e 
vitit 1989, për përfundmin e objekteve të 
prapambetura nga viti 1988 dhe për disa shtesa të 
reja, relacion i Komisionit të Planit të Shtetit për 
këtë problem. 

03.23.1989 - 
04.28.1989 

125 

32 Procesverbal dhe vendim të Këshillit të Ministrave, 
datë 21.04.1989, për krijimin e Drejtorisë së 
Përgjithshme të Pyjeve dhe të Kullotave, relacion i 
Ministrisë së Bujqësisë për këtë problem. 

03.13.1989 - 
04.21.1989 

18 

33 Procesverbal dhe vendim të Këshillit të Ministrave, 
datë 21.04.1989, për miratimin në parim të 
projektkonventës veterinare me Bullgarinë, 
relacion i Ministrisë së Bujqësisë për këtë problem. 

02.13.1989 - 
04.27.1989 

28 

34 Procesverbal dhe vendim të Këshillit të Ministrave, 
datë 21.04.1989, për miratimin në parim të 
marrëveshjes midis Qeverisë së Republikës 
Popullore të Bullgarisë dhe Republikës Popullore 
Socialiste të Shqipërisë, për transportet 
ndërkombëtare automoblilistike të mallrave, 
relacion i Ministrisë së Transporteve për këtë 
problem. 

03.04.1989 - 
04.27.1989 

20 
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35 Procesverbal dhe vendim të Këshillit të Ministrave, 
datë 21.04.1989, për miratimin në parim të projektit 
të marrëveshjes midis Qeverisë së Republikës 
Popullore të Bullgarisë dhe Qeverisë së Republikës 
Popullore Socialiste të Shqipërisë, për lundrimin 
tregtar detar, relacion i Ministrisë së Transporteve 
për këtë problem. 

03.04.1989 - 
04.27.1989 

21 

36 Procesverbal dhe vendim të Këshillit të Ministrave, 
datë 21.04.1989, për miratimin në parim të projektit 
të marrëveshjes midis Qeverisë së Republikës 
Popullore të Bullgarisë dhe Qeverisë së Republikës 
Popullore Socialiste të Shqipërisë, për lidhjen 
ajrore midis dhe përtej territoreve të tyre 
përkatëse, relacion i Ministrisë së Transporteve për 
këtë problem. 

03.04.1989 - 
04.27.1989 

32 

37 Procesverbal dhe vendim të Këshillit të Ministrave, 
datë 21.04.1989, për detyrat dhe të drejtat e 
Sekretarit të Përgjithshëm të Ministrisë, relacioni 
përkatës. 

03.27.1989 - 
04.28.1989 

35 

38 Procesverbali dhe tematika e mbledhjes së Këshillit 
të Ministrave, datë 21.04.1989, për miratimin e 
tematikës së mbledhjeve të Këshillit të Ministrave 
dhe Kryesisë së Këshillit të Ministrave për 
periudhën prill-dhjetor 1989. 

04.21.1989 - 
04.28.1989 

18 

39 Procesverbal, letra e mbledhjes së Këshillit të 
Ministrave, datë 22.05.1989, për mbështetjen më të 
plotë të lëvizjes së punonjësve të ndërtimit në 
shkurtimin e afateve të përfundimit të objekteve. 

05.22.1989 - 
05.25.1989 

54 

40 Dekrete të Presidiumit të Kuvendit Popullor, 
procesverbal i mbledhjes së Këshillit Ministrave, 
datë 02.06.1989, për disa përmirësime në 
kompetencat e organeve shtetërore dhe ekonomike 
të përgatitura në ligje e dekrete si: për çmimet 
standarte dhe kontrolin e cilësisë shtesë në Kodin 
Civil të Republikës Popullore Socialiste të 
Shqipërisë, për pensionet e anëtarëve të 
kooperativave bujqësore, relacion i Këshillit të 
Ministrave, dërguar Presidiumit të Kuvendit 
Popullor për këtë problem. 

05.20.1989 - 
07.28.1989 

58 

41 Vendim i Byrosë Politike të Komitetit Qendror të 
Partisë së Punës së Shqipërisë, procesverbal i 
mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
02.06.1989, për disa masa favorizuese në lëmin e 
sigurimeve shoqërore shtetërore dhe përballimi i 
efekteve të tyre, relacione të Këshillit të Ministrave, 
dërguar Komitetit Qendror të Partisë së Punës së 
Shqipërisë për këtë problem, relacion i Ministrisë 
së Financave. 

04.18.1989 - 
10.07.1989 

43 

42 Procesverbal dhe vendim të Këshillit të Ministrave, 
datë 02.06.1989, për disa masa që duhen marrë për 
përmirësimin e gjendjes në spitalet qendrore të 
Tiranës, relacion i Ministrisë së Shëndetësisë për 
këtë problem. 

03.18.1989 - 
06.09.1989 

30 
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43 Procesverbal dhe vendim të Këshillit të Ministrave, 
datë 02.06.1989, për  përsosjen e organizimit e të 
shpërblimit të punës në kombinatet, fabrikat, 
repartet dhe në linjat e tekstil-trikotazhit, relacion i 
Ministrisë së Industrisë së Lehtë për këtë problem. 

01.25.1989 - 
06.08.1989 

50 

44 Procesverbal dhe vendim të Këshillit të Ministrave 
datë 02.06.1989, për disa ndryshime në planin e 
vitit 1989 për Ministrinë e Industrisë së Lehtë dhe 
relacioni për këtë problem. 

04.15.1989 - 
06.07.1989 

16 

45 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, 
datë 02.06.1989, për disa masa për përmirësimin e 
mëtejshëm të shpërblimit të punës së punëtorëve të 
ndërtimit dhe të prodhimit dhe stimulimin e 
punonjësve që dorëzojnë veprat ose objektet para 
afatit, relacion i Ministrisë së Ndërtmit për këtë 
problem. 

04.22.1989 - 
06.02.1989 

29 

46 Procesverbal dhe vendim të Këshillit të Ministrave, 
datë 02.06.1989, për miratimin në parim të 
projektmarrëveshjes tip të bashkëpunimit tekniko-
shkencor ndërmjet Qeverisë së Republikës 
Popullore Socialiste të Shqipërisë dhe Qeverisë së 
Republikës Demokratike të Gjermanisë, të 
Rumanisë dhe Republikës Popullore të Bullgarisë, 
relacion i Komitetit të Shkencës dhe të Teknikës 
për këtë problem. 

04.11.1989 - 
06.08.1989 

16 

47 Procesverbal dhe vendim të Këshillit të Ministrave 
datë 02.06.1989 "Për miratimin në parim të 
projektmarrëveshjes tip të bashkëpunimit tekniko-
shkencor ndërmjet Qeverisë së Republikës 
Popullore Socialiste të Shqipërisë dhe Qeverisë së 
Republikës Demokratike të Hungarisë", relacioni i 
Komitetit të Shkencës dhe i Teknikës për këtë 
problem. 

04.21.1989 - 
06.07.1989 

16 

48 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor, 
procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, 
datë 02.06.1989, për aderimin e vendit tonë në 
protokollin për ndalimin në luftë të gazrave 
mbytës, helmues ose të ngjashëm dhe të mjeteve 
bakterologjike, relacion i Këshillit të Ministrave, 
dërguar Presidiumit të Kuvendit Popullor, relacion 
i Ministrisë së Punëve të Jashtme për këtë problem. 

05.10.1989 - 
07.28.1989 

17 

49 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, 
datë 02.06.1989, për shqyrtimin e çështjeve jashtë 
rendit të ditës si, probleme që dalin në sektorin e 
bujqësisë si kujdesi për fushatën e korrje-shirjeve, 
realizimi i planit të qymështit në disa rrethe, mbi 
frenimin e disa ftesave që vijnë nga jashtë  për 
kongrese dhe konferenca me qëllim që të rritet 
kursimi. 

06.02.1979 7 
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50 Procesverbal dhe vendim të Këshillit të Ministrave, 
datë 17.07.1989, për plotësimin e planit të 6-mujorit 
të parë dhe masat për plotësimin e planit të vitit 
1989, relacion i Komisionit të Planit të Shtetit për 
këtë problem. 

07.01.1989 - 
08.03.1989 

149 

51 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, 
datë 17.07.1989, për përmirësimin e organizimit, 
prodhimit, shumëzimit dhe përdorimit të farërave 
dhe të fidanëve frutorë, relacion i Ministrise së 
Bujqësisë për këtë problem. 

05.23.1989 - 
07.17.1989 

34 

52 Procesverbal dhe vendim të Këshillit të Ministrave, 
datë 17.07.1989, për rritjen e të ardhurave valutore 
nga veprimtaritë kulturore e veprat e artit si dhe 
për përdorimin e këtyre të ardhurave, relacion i 
Komitetit të Kulturës dhe Arteve për këtë 
problem. 

04.20.1989 - 
07.24.1989 

23 

53 Procesverbal dhe vendim të Këshillit të Ministrave, 
datë 17.07.1989, për miratimin e marrëveshjes së 
bashkëpunimit kulturor ndërmjet Qeverisë së 
Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë dhe 
Qeverisë së Republikës së Argjentinës, relacion i 
Ministrise së Punëve të Jashtme për këtë problem. 

05.04.1987 - 
07.24.1989 

12 

54 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, 
datë 20.09.1989, për përmirësimin e punës në 
planifikimin dhe zbatimin e investimeve, relacioni 
dhe projekturdhëresa e Komisionit të Planit të 
Shtetit për këtë problem. 

06.22.1989 - 
09.20.1989 

176 

55 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, 
datë 20.09.1989, për miratimin e rregullores për 
sigurimin e digave e dambave, relacion i Komitetit 
Kombëtar të Digave të Mëdha pranë Ministrisë së 
Ndërtimit për këtë problem. 

02.15.1989 - 
09.26.1989 

65 

56 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, 
datë 20.09.1989, për çmimet e blerjes së drithërave 
dhe stimulimin e drithit që përdoret për bukë në 
kooperativat malore verilindore dhe të tjerave në 
këto kushte, relacion i Komisionit të Planit të 
Shtetit për këtë problem. 

06.23.1989 - 
09.20.1989 

29 

57 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, 
datë 20.09.1989, për disa shtesa e ndryshime në 
pagat dhe trajtimin me ushqim e pushim plotësues 
të disa kategorive të punonjësve të Kombinatit 
Metalurgjik "Çeliku i Partisë" në Elbasan, të Uzinës 
së Telave në Shkodër e të uzinave të ferrokromit, 
relacion i Ministrisë së Industrisë dhe të Minierave 
për këtë problem. 

06.05.1989 - 
09.26.1989 

34 

58 Procesverbal dhe vendim të Këshillit të Ministrave, 
datë 20.09.1989, për firot e mallrave gjatë ruajtjes, 
transportimit dhe tregtimit të tyre, relacion i 
Ministrisë së Industrisë dhe të Minierave për këtë 
problem. 

06.03.1989 - 
09.26.1989 

17 
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59 Procesverbal dhe vendim të Këshillit të Ministrave, 
datë 20.09.1989, për miratimin e marrëveshjes 
ndërmjet Qeverisë së Republikës Popullore 
Socialiste të Shqipërisë dhe Republikës 
Demokratike të Gjermanisë, për bashkëpunimin 
ekonomik, industrial dhe tekniko-shkencor, 
relacion i Ministrisë së Punëve të Jashtme për këtë 
problem. 

07.12.1989 - 
09.26.1989 

18 

60 Procesverbal dhe vendim të Këshillit të Ministrave, 
datë 20.09.1989, për miratimin në parim të 
projektmarrëveshjes për lundrimin tregtar 
ndërmejt Qeverisë së Republikës Popullore të 
Shqipërisë dhe Republikës Demokratike të 
Gjermanisë, relacion i Ministrisë së Transporteve 
për këtë problem. 

06.06.1989 - 
09.26.1989 

31 

61 Procesverbal dhe vendim të Këshillit të Ministrave 
datë 20.09.1989 "Për miratimin e marrëveshjes 
ndërmjet Qeverisë së Republikës Populore 
Socialiste të Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës 
Demokratike të Gjermanisë për bashkëpunimin në 
fushën e shëndetësisë dhe të shkencave mjekësore, 
relacioni i Ministrisë së Punëve të Jashtme për këtë 
problem. 

07.08.1989 - 
09.26.1989 

15 

62 Procesverbal dhe vendim të Këshillit të Ministrave, 
datë 20.09.1989, për miratimin në parim të 
marrëveshjes ndërmjet Qeverisë së Republikës 
Popullore Socialiste të Shqipërisë dhe Qeverisë së 
Republikës së Italisë, për transportimin rrugor 
ndërkombëtar të mallrave si dhe 
projekmarrëveshja për bashkëpunimin ekonomik 
industrial e teknik, relacion i Ministrisë së 
Transporteve, Komisionit  të Planit të Shtetit për 
këtë problem. 

07.20.1989 - 
09.26.1989 

40 

63 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, 
datë 20.09.1989, për riorganizimin e prodhimit e të 
shpërndarjes së fidanëve dhe të fidanëve 
drufrutorë, relacion i Ministrisë së Bujqësisë për 
këtë problem. 

08.09.1989 - 
09.22.1989 

13 

64 Procesverbal dhe vendim të Këshillit të Ministrave, 
datë 20.09.1989, për përmirësimin e organizimit, 
prodhimit, shumëzimit dhe përdorimit të farërave, 
fidanëve drufrutorë dhe të kafshëve të racës, 
relacion i Ministrisë së Bujqësisë për këtë problem. 

07.31.1989 - 
10.21.1989 

26 

65 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, 
datë 20.09.1989, për shqyrtimin e një çështje e 
jashtë rendit të ditës, mbi furnizmin me makina 
frigoriferike për furnizimin e Tiranës. 

09.20.1989 3 

66 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, 
datë 13.11.1989, për faljen e gjerë me rastin e 45-
vjetorit të Çlirimit të Atdheut, relacion i Këshillit të 
Ministrave, dërguar Presidiumit të Kuvendit 
Popullor, relacion i Ministrisë së Punëve të 
Brendshme për këtë problem. 

09.07.1989 - 
11.13.1989 

31 
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67 Raport i Komisionit të Planit të Shtetit, për 
plotësimin e planit e të Buxhetit të Shtetit të vitit 
1989 dhe për projektplanin e zhvillimit të 
ekonomise e të kulturës e Projektbuxhetin e Shtetit 
për vitin 1990, pasqyra me treguesit kryesorë 
përmbledhës, projektplani i investimeve dhe lista e 
veprave të ndërtimit për vitin 1990. 

10.24.1989 149 

68 Projektplani i eksportit dhe i importit dhe bilanci i 
të ardhurave dhe i shpenzimeve në valutë për vitin 
1990 si dhe bilance kryesore të materialeve. 

10.24.1989 92 

69 Raport i Drejtorisë së Përgjithshme të Bankës së 
Shtetit Shqiptar, për projektplanin e Arkës së 
Bankës së Shtetit dhe të kreditit për vitin 1990, 
projektplani financiar si dhe tematika e punës 
kërkimore e shkencore për vitin 1990. 

10.24.1989 50 

70 Raport i Këshillit të Ministrave, dërguar 
Presidiumit të Kuvendit Popullor dhe plotësimi i 
pritshëm i planit dhe buxhetit të vitit 69-90, ligji 
dhe dekreti për planin e shtetit të zhvillimit të 
ekonomisë dhe të kulturës për vititn 1990. 

12.25.1989 - 
01.08.1990 

53 

71 Raporte të Këshillit të Ministrave, dërguar 
Komitetit Qendror të Partisë së Punës së 
Shqipërisë, Presidiumit të Kuvendit Popullor, për 
projektplanin dhe Projektbuxhetin për vitin 1990. 

11.24.1989 - 
12.07.1989 

185 

72 Vendime të Këshillit të Ministrave, datë 20.01.1990, 
për zbëthimin e treguesve të planit të vitit 1990, 
Projektbuxhetin e Shtetit për vitin 1990 dhe për 
Buxhetin Faktik të Shtetit për vitin 1988, planin e 
Bankës së Shtetit Shqiptar dhe planin e kreditit për 
vitin 1990. 

01.20.1990 - 
01.25.1990 

95 

73 Plani i vitit 1990 për Ministrinë e Industrisë së 
Minierave dhe të Ministrisë së Energjitikës. 

01.20.1990 94 

74 Plani i vitit 1990 për Ministrinë e Industrisë së 
Lehtë, Drejtorinë e Përgjithshme të Industrisë 
Mekanike, Drejtorinë e Përgjithshme të 
Elektroenergjitikës. 

01.20.1990 112 

75 Plani i vitit 1990 për Ministrnë e Ekonomisë 
Komunale, Drejtorinë e Përgjithshme të Postë-
Telegraf-Telefonave, Ministrinë e Ndërtimit. 

01.20.1990 110 

76 Plani i vitit 1990 për Ministrinë e Bujqësisë, 
Ministrinë e Tregtisë së Brendshme, Ministrinë e 
Industrisë Ushqimore, Drejtorinë e Përgjithshme të 
Peshkimit, Drejtorinë e Përgjithshme të Pyjeve dhe 
të Kullotave. 

01.20.1990 192 

77 Plani i vitit 1990 për Ministrnë e Tregtisë së 
Jashtme. 

01.20.1990 116 

78 Plani i vitit 1990 për Ministrnë e Transporteve. 01.20.1990 32 

79 Plani i vitit 1990 për Ministrinë e Mbrojtjes 
Popullore dhe Ministrinë e Punëve të Brendshme. 

01.20.1990 56 
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80 Plani i vitit 1989 për Ministrinë e Arsimit, 
Komitetin e Kulturës dhe të Arteve, Komitetin e 
Kulturës Fizike dhe Sporteve, Ministrinë e 
Shëndetësisë, Drejtorinë e Përgjithshme të 
Albturizmit, Lidhjen e Shkrimtarëve dhe të 
Artistëve, Drejtorinë e Përgjithshme të Arkivave të 
Shtetit, Agjencinë Telegrafike Shqiptare, 
Akademinë e Shkencave, Drejtorinë e Përgjithshme 
të Radiotelevizionit. 

01.20.1989 126 

81 Plani i vitit për Ministrinë e Financave, Drejtorinë e 
Përgjithsme të Bankës së Shtetit, Drejtorinë e 
Përgjithshme të Bankës Bujqësore, Komisioni i 
Planit të Shtetit, Drejtorinë e Rezervave të Shtetit, 
Ministrinë e Punëve të Jashtme, Komitetitn 
Qendror të Partisë së Punës së Shqipërisë, 
Presidiumin e Kuvendit Popullor, Këshillin e 
Ministrave, Drejtorinë e Pritjes, Komitetin e 
Shkencës dhe Teknikës, Komitetin Qendror të 
Bashkimit të Rinisë së Punës së Shqipërisë, 
Këshillin e Përgjithshëm të Frontit Demokratik të 
Shqipërisë, Këshillin e Bashkimit të Grave të 
Shqipërisë, Prokurorinë e Përgjithshme, Hetuesinë 
e Përgjithshme, Gjykatën e Lartë. 

01.20.1990 96 

2 Kryesia e Këshillit të Ministrave.   

82 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, 
datë 07.02.1989, për rezultatet e aksionit të ujit të 
pijshëm. 

02.07.1989 31 

83 Procesverbal dhe vendim i Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 07.02.1989, për krijimin e 
laboratorëve të kontrollit të cilësisë së rretheve, 
relacion i Komisionit të Planit të Shtetit për këtë 
problem. 

12.17.1988 - 
02.11.1989 

21 

84 Procesverbal dhe vendim i Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 07.02.1989, për administrimin më 
të mirë të blloqeve pyjore me arra dhe gështenja, 
relacion i Ministrisë së Bujqësisë për këtë problem. 

12.05.1988 - 
02.10.1989 

15 

85 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 07.02.1989, për heqjen nga fondi 
pyjor të 136 ha pyje në rrethet Skrapar e Librazhd, 
relacion i Ministrisë së Bujqësisë për këtë problem. 

12.01.1988 - 
02.07.1989 

11 

86 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 07.02.1989, për kalim toke nga zëri 
kadastral "Arrë" në zërin "Ullishte", relacion i 
Ministrisë së Bujqësisë për këtë problem. 

11.18.1988 - 
02.07.1989 

11 

87 Procesverbal dhe vendim i Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 07.02.1989, për trajtimin e 
vullnetarëve që marrin pjesë në qendrat e 
përhershme të aksionit të ullirit, relacion i 
Komitetit Qendror të Rinisë së Punës së Shqipërisë 
për këtë problem. 

10.29.1988 - 
02.14.1989 

12 



 

Numri  
dosjeve 

Titulli Viti 
(Filluar-
Mbaruar) 

Sasia e 
fletëve 

    

88 Procesverbal dhe vendim i Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 07.02.1989, për miratimin e 
shpimit të pusit të kërkimit "Vlora 11" në rrethin e 
Vlorës, relacion i Ministrisë së Energjitikës për këtë 
problem. 

12.09.1988 - 
02.10.1989 

20 

89 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 07.02.1989, për miratimin e sasisë 
së rezervave të naftës e të gazit dhe të mineraleve 
të tjera të dobishme dhe relacioni për këtë 
problem. 

01.03.1989 - 
02.13.1989 

29 

90 Procesverbal dhe vendim i Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 07.02.1989, për miratimin e 
shpimit të pusit të kërkimit "Papër 4" në rrethin e 
Elbasanit, relacion i Ministrisë së Energjitikës për 
këtë problem. 

12.09.1988 - 
02.10.1989 

31 

91 Procesverbal dhe vendim i Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 07.02.1989, për miratimin në 
parim të projektit me PNUD-in "Sisteme për 
përpunime statistikore", relacion i Komitetit të 
Shkencës dhe Teknikës për këtë problem. 

11.17.1988 - 
02.14.1989 

32 

92 Procesverbal dhe vendim i Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 07.02.1989, për shpërmbimin e 
veprimtarëve që do të merren me sigurimin e 
pasurisë vetjake si dhe të ekspertëve të vlerësimit 
të dëmeve, relacion i Ministrise së Financave për 
këtë problem. 

10.28.1988 - 
02.10.1989 

11 

93 Procesverbal dhe vendim i Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 07.02.1989, për ruajtjen e 
objekteve ekonomike dhe të institucioneve të 
rëndësishme me roje ushtarake, relacion i 
Ministrise së Mbrojtjes Popullore për këtë problem. 

11.04.1988 - 
02.11.1989 

69 

94 Procesverbal dhe vendim i Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 07.02.1989, për shtimin e numrit të 
kuadrove në sektorët operativë të Armës së 
Policisë Popullore", relacion i Ministrisë së Punëve 
të Brendshme për këtë problem. 

12.20.1988 - 
02.11.1989 

18 

95 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 07.02.1989, për regjimin e 
lundrimit në ujrat teritoriale dhe në ujrat e 
brendshme të Republikës Popullore Socialiste të 
Shqipërisë, relacion i Ministrisë së Mbrojtjes 
Popullore për këtë problem. 

01.04.1989 - 
02.07.1989 

7 

96 Procesverbal dhe vendim i Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 07.02.1989, për planin e Arkës së 
Bankës së Shtetit Shqiptar, relacion i Drejtorisë së 
Përgjithshme të Bankës së Shtetit për këtë problem. 

01.12.1989 - 
02.10.1989 

32 

97 Procesverbal dhe vendim i Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 07.02.1989, për ndarje e krijim 
ndërmarrjesh në rrethet Peshkopi, Durrës, 
Sarandë, Tiranë, Krujë, Gjirokastër, relacionet e 
Ministrisë së Bujqësisë për këtë problem. 

01.17.1989 - 
02.13.1989 

35 
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98 Procesverbal dhe vendim i Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 07.02.1989, për miratimin e 
kontratës TIP të studimit, relacion i Drejtorisë 
Socialkulturore, Drejtorisë së Kuadrit, Byrosë 
Juridike në Aparatin e Këshillit të Ministrave për 
këtë problem. 

02.07.1989 - 
02.13.1989 

14 

99 Procesverbal dhe udhëzim i Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 07.02.1989, për shpërndarjen dhe 
emërtimin e specialistëve që mbarojnë shkollat e 
larta dhe shkollat e mesme profesionale me 
shkëputje nga puna si dhe për rishpërndarjen e 
specialistëve me arsim të lartë, relacion i 
Komisionit të Planit të Shtetit për këtë problem. 

12.01.1988 - 
02.13.1989 

30 

100 Procesverbal dhe vendim i Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 07.02.1989, për trajtimin e 
specialistëve e të kuadrove që shërbejnë në fshatrat 
e bashkuara, në fshatrat ose në kooperativat 
bujqësore dhe në ndërmarrjet ekonomike në të 
gjithë vendin jashtë vendbanimit të tyre dhe larg 
qendrave të qyteteve, vendim i Sekretariatit të 
Komitetit Qendror të Partisë së Punës së Shqipërisë 
për këtë problem. 

12.09.1988 - 
02.11.1989 

18 

101 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 07.02.1989, për shpërndarjen e 
kontigjentëve të specialistëve me arsim të lartë dhe 
të mesëm për vitin 1989, relacion i Komisionit të 
Planit të Shtetit për këtë problem. 

01.30.1989 - 
02.07.1989 

26 

102 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 07.02.1989, për miratimin e planit 
ekonomik të vitit 1989 për kohë lufte, relacion i 
Komisionit të Planit të Shtetit për këtë problem. 

02.07.1989 2 

103 Procesverbal dhe vendim i Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 07.03.1989, për miratimin e planit 
ekonomik të vitit 1989 për kohë lufte, relacion i 
Komisionit të Planit të Shtetit për këtë problem. 

01.23.1989 - 
03.10.1989 

70 

104 Procesverbal dhe vendim i Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 07.03.1989, për përdorimim më të 
drejtë të stimujve materialë suplementarë dhe të 
fondit të pagave, relacion i Ministrisë së Mbrojtjes 
Popullore për këtë problem. 

03.07.1989 - 
03.22.1989 

15 

105 Procesverbal dhe vendim i Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 07.03.1989, për normat e ushqimit 
të Ushtrisë Popullore dhe të organeve dhe të 
reparteve të Ministrisë së Punëve të Brendshme, 
Ministrisë së Mbrojtjes Populore për këtë problem. 

01.03.1989 - 
03.10.1989 

24 

106 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 07.03.1989, për çmimet e blerjes së 
lëkurëve të thata nga kooperativat bujqësore, 
relacion i Komisionit të Planit të Shtetit për këtë 
problem. 

12.30.1988 - 
03.07.1989 

17 
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107 Procesverbal dhe vendim i Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 07.03.1989, për masat që duhet të 
merren për furnizimin e popullit, relacion i 
Ministrisë së Tregtisë së Brendshme për këtë 
problem. 

01.16.1989 - 
03.10.1989 

19 

108 Procesverbal dhe vendim i Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 07.03.1989, për miratimin e 
protokollit të Sesionit të Parë të Komisionit të 
Përbashkët Shqiptaro-Turk për bashkëpunimin 
ekonomik, tregtar, industrial e teknik, relacion i 
Ministrisë së Punëve të Jashtme për këtë problem. 

01.24.1989 - 
03.10.1989 

17 

109 Procesverbal dhe vendim i Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 07.03.1989, për shtesë të Spitalit të 
Pediatrisë në Tiranë, relacion i Ministrisë së 
Shëndetësisë për këtë problem. 

01.19.1989 - 
03.10.1989 

25 

110 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 14.03.1989, për kontraktimin e 
objekteve të vitit 1989 dhe 1990. 

03.14.1989 36 

111 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 14.03.1989, për disa çështje jashtë 
rendit të ditës si: kthimin e prodhimit të karbonatit 
bazik në nikel duke i shtuar nikel metalik, 
rikonstruksioni i kanalit ujitës në Krutje të 
Lushnjes, për shtesë në organikë në Komisionin e 
Kontrollit të Shtetit etj., mbi ardhjen e një relacioni 
gjerman në vendin tonë. 

03.14.1989 23 

112 Procesverbal dhe vendim i Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 13.04.1989, për marrëveshjen e 
nëshkruar për bashkëpunimin ekonomik, teknik 
dhe shkencor si dhe bashkëpunimin financiar me 
Republikën Federale të Gjermanisë, relacionet e 
Ministrisë së Punëve të Jashtme për këtë problem. 

04.11.1989 - 
04.18.1989 

66 

113 Procesverbal dhe vendim i Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 18.04.1989, për krijimin e 
ndërmarrjes së riparim shërbimeve komunale të 
ushtrisë, relacion i Ministrisë së Mbrojtjes 
Popullore për këtë problem. 

04.18.1989 - 
04.21.1989 

20 

114 Procesverbal dhe vendim i Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 18.04.1989, për planin e Arkës se 
Bankës së Shtetit Shqiptar, relacion i Drejtorisë së 
Përgjithshme të Bankës së Shtetit Shqiptar për këtë 
problem. 

03.21.1989 - 
04.21.1989 

38 

115 Procesverbal dhe vendim i Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 18.04.1989, për riorganizimin e 
disa ndërmarrjeve tregtare, relacion i Ministrisë së 
Tregtisë së Brendshme për këtë problem. 

03.02.1989 - 
04.18.1989 

20 

116 Procesverbal dhe vendim i Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 18.04.1989, për rritjen e 
efektivitetit ekonomik dhe të çmimeve të blerjes së 
lëkurëve të thata nga kooperativat bujqësore, 
relacion i Ministrisë së Industrisë Ushqimore për 
këtë problem. 

04.06.1989 - 
04.29.1989 

24 
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117 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 18.04.1989, për disa ndryshime në 
treguesit e planit të vitit 1989", relacion i Ministrisë 
së Industrisë së Lehtë për këtë problem. 

03.04.1989 - 
04.18.1989 

14 

118 Procesverbal dhe vendim i Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 18.04.1989, për miratimin e 
projektidesë së veçantë dhe preventivit paraprak të 
veprave të shkarkimit dhe veprave të sistemimit të 
sjelljes së ujit me presion për në ndërtesën e 
centralit të Hidrocentralit të Banjës, relacion i 
Ministrisë së Energjetikës për këtë problem. 

03.02.1989 - 
04.21.1989 

17 

119 Procesverbal dhe vendim i Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 18.04.1989, për krijimin e uzinës 
së ferrokromit në Elbasan, relacion i Ministrisë së 
Industrisë dhe të Minierave për këtë problem. 

03.11.1989 - 
04.26.1989 

21 

120 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 25.04.1989, për plotësimin e 
detyrave të planit të 4-mujorit, njoftimet e 
Komisionit të Planit të Shtetit për këtë problem. 

04.22.1989 - 
04.25.1989 

138 

121 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 15.05.1989, për masat dhe punën e 
bërë për fillimin dhe kurorëzimin me sukses të 
fushatës se korrje-shirjes dhe grumbullimit të të 
lashtave, telegram i Këshillit të Ministrave dhe 
njoftimi përkatës. 

05.13.1989 - 
05.15.1989 

50 

122 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 15.05.1989, për furnizimin e 
populit në qytet e në fshat me prodhime bujqësore 
e blegtorale dhe për plotësimin e detyrave që ka 
industria mekanike në zbatim të vendimeve të 
Plenumit të 7-të të Komitetit Qendror të Partisë së 
Punës së Shqipërisë, njoftimi përkatës. 

05.13.1989 - 
05.15.1989 

52 

123 Njoftim i Drejtorisë Ekonomike, për plotësimin e 
detyrave që ka industria mekanike për bujqësinë. 

05.12.1989 2 

124 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 15.05.1989, për plotësimin e 
pritshëm të detyrave të 5-mujorit dhe masat për 
realizimin e planit të 6-mujorit të parë të vitit 1989, 
njoftimi përkatës. 

05.12.1989 - 
05.15.1989 

43 

125 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 22.05.1989, për rezultatet e 
arritura në fushën e mbrojtjes së shëndetit të 
popullit dhe masat e mëtejshme për ngritjen në një 
nivel më të lartë të profilaksisë dhe shërbimit 
shëndetësor, raport dërguar Presidiumit të 
Kuvendit Populor, relacionet e Ministrisë së 
Shëndetësisë për këtë problem. 

05.08.1989 - 
05.23.1989 

122 
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126 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 22.05.1989, për disa mendime për 
përmirësimin e furnizimit të NFP-ve të rretheve 
Dibër, Mat, Pukë, Mirditë dhe Librazhd, detyrat e 
caktuara nga Kryesia e Këshillit të Ministrave 
këtyre rretheve për këtë problem, relacion i 
Komisionit të Planit të Shtetit. 

05.22.1989 - 
05.27.1989 

42 

127 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 22.05.1989, për disa shtesa në 
planin e importit të Ministrisë së Tregtisë se 
Brendshme, për trajtimin e artikujve industrialë. 

05.22.1989 - 
07.10.1989 

49 

128 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 03.06.1989, për punën e bërë dhe 
detyrat që dalin për intensifikimin e prodhimit 
foragjer, relacion i Ministrisë së Bujqësisë për këtë 
problem. 

06.03.1989 58 

129 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 03.06.1989, për zbatimin e detyrës 
për futjen e teknologjive të reja në transport dhe 
për punën e mjeteve me dy ndërresa. 

05.17.1989 - 
06.03.1989 

15 

130 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 03.06.1989, për vënien në 
dispozicion të ushtrisë për kohë të veçantë dhe 
stërvitje ushtarake të instumenteve optike, që kanë 
në përdorim ndërmarrjet ekonomike, institucionet 
dhe kooperativat bujqësore. 

05.08.1989 - 
06.07.1989 

9 

131 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 03.06.1989, për miratimin e 
studimit pjesor urbanistik të zonës pas Hotel 
"Tiranës", relacion i Ministrisë së Ndërtimit për 
këtë problem. 

05.03.1989 - 
06.03.1989 

16 

132 Procesverbal dhe vendim të Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 03.06.1989, për krijimin e 
Ndërmarrjes së Ndërtimeve Industriale në Tiranë, 
relacion i Ministrisë së Ndërtimit për këtë problem. 

03.30.1989 - 
06.07.1989 

11 

133 Procesverbal dhe vendim të Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 03.06.1989, për vlerësimin e 
kualifikimit me atestim nga Komisioni i Atestimit 
në shkollë, të nxënësve të shkollave të ulta 
profesionale, relacion i Ministrisë së Ndërtimit për 
këtë problem. 

01.14.1989 - 
06.07.1989 

13 

134 Procesverbal dhe vendim të Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 03.06.1989, për riorganizimin e 
shitjes së mallrave të përdorimit të gjerë të importit 
me valutë, relacion i Ministrisë së Tregtisë së 
Brendshme për këtë problem. 

03.29.1989 - 
06.14.1989 

32 

135 Procesverbal dhe vendim të Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 03.06.1989, për  disa shtesa në 
numrin e punonjësve të Drejtorisë së Përgjithshme 
të Albturizmit, relacion i Ministrisë së Tregtisë së 
Brendshme për këtë problem. 

04.06.1989 - 
06.03.1989 

14 
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136 Procesverbal dhe vendim të Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 03.06.1989, për disa shtesa në 
organikën e Ministrisë së Tregtisë së Jashtme dhe 
relacioni për këtë problem. 

01.04.1989 - 
07.06.1989 

18 

137 Procesverbal dhe vendim të Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 03.06.1989, për miratimin e 
protokollit ndërmjet Delegacionit Qeveritar 
Tregtar të Republikës së Austrisë, për zhvillimin e 
marrëdhënieve tregtare për vitin 1989, relacion i 
Ministrisë së Punëve të Jashtme për këtë problem. 

04.29.1989 - 
06.07.1989 

15 

138 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 03.06.1989, për krijimin e Institutit 
të Studimeve dhe të Projektimeve të Industrisë së 
Lehtë, relacion i Ministrisë së Industrisë së Lehtë 
për këtë problem. 

04.18.1989 - 
06.03.1989 

25 

139 Procesverbal dhe vendim të Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 03.06.1989, për miratimin e 
shesheve të ndërtimit të ekonomive të prodhimit të 
rasatit dhe të peshkut për konsum në rrethet Berat, 
Tropojë, Mat, Fier, relacion i Ministrisë së 
Industrisë Ushqimore për këtë problem. 

03.11.1989 - 
06.14.1989 

24 

140 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 03.06.1989, për kriteret unike të 
sigurimeve dhe të ndihmave për anëtarët e 
kooperativave bujqësore, relacion i Ministrisë së 
Financave për këtë problem. 

04.07.1989 - 
06.03.1989 

7 

141 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 03.06.1989, për realizimin e planit 
të turizmit gjatë 6-mujorit të parë. 

06.03.1989 9 

142 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 10.06.1989, për plotësimin e 
pritshëm të eksport-importit të 3-mujorit të dytë të 
vitit 1989, mundësitë e çeljes së kredive në valutën 
e lirë për 3-mujorin e tretë të vitit 1989, relacion i 
Ministrisë së Tregtisë së Jashtme për këtë problem. 

06.09.1989 - 
06.10.1989 

55 

143 Procesverbal dhe vendim të Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 10.06.1989, për studimin 
urbanistik dhe arkitektonik të kompleksit të 
banimit prapa Hotel "Tirana", relacion i Ministrisë 
së Ndërtimit për këtë problem. 

05.03.1989 - 
07.07.1989 

31 

144 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 10.06.1989, për rritjen e aftësisë 
përpunuese të Fabrikës së Qumështit në Sarandë, 
relacion i Ministrisë së Industrisë Ushqimore për 
këtë problem. 

04.13.1989 - 
06.10.1989 

10 

145 Procesverbal dhe vendim të Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 10.06.1989, për zgjatjen e afatit të 
kthimt të kredive nga disa kooperativa bujqësore, 
relacion i Ministrisë së Bujqësisë për këtë problem. 

04.18.1989 - 
06.23.1989 

21 
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146 Procesverbal dhe vendim të Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 10.06.1989, për vetëfurnizimin me 
drithë dhe me sojë brenda rrethit të tre 
komplekseve të shpendëve për këtë problem. 

04.06.1989 - 
06.14.1989 

21 

147 Procesverbal dhe vendim të Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 10.06.1989, për krijimin e 
Ndërmarrjes së Ushqimeve të Blegtorisë në rrethin 
e Korçës, relacion i Ministrisë së Bujqësisë për këtë 
problem. 

03.23.1989 - 
06.14.1989 

16 

148 Procesverbal dhe vendim të Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 10.06.1989, për një shtesë në 
numrin e punonjësve dhe të fëmijëve në çerdhe, 
relacion i Ministrisë së Shëndetësisë për këtë 
problem. 

04.13.1989 - 
06.23.1989 

11 

149 Procesverbal dhe vendim të Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 10.06.1989, për të mbështetur më 
mirë me lëndë të para e materiale vendi dhe 
importi avancimin e punimeve në disa vepra, 
relacion i Komisionit të Planit të Shtetit për këtë 
problem. 

06.10.1989 - 
06.14.1989 

15 

150 Procesverbal dhe vendim të Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 10.06.1989, për ndërtimin me 
aksion të konvikteve të Universitetit të Tiranës 
"Enver Hoxha", gjatë vitete 1989-1990, relacion i 
Ministrisë së Arsimit për këtë problem. 

05.08.1989 - 
06.20.1989 

21 

151 Procesverbal dhe vendim të Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 10.06.1989, për asfaltimin e rrugës 
Kotë-Bramyshje, relacion i Ministrisë së 
Transporteve për këtë problem. 

06.10.1989 - 
06.14.1989 

10 

152 Procesverbal dhe vendim të Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 10.06.1989, për përgatitjen 
shtetërore civile të vendit dhe kalimin e saj në 
drejtim të Ministrisë së Mbrojtjes Popullore, 
relacion i Ministrisë së Mbrojtjes Popullore për 
këtë problem. 

06.10.1989 - 
06.14.1989 

15 

153 Procesverbal dhe vendim të Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 10.06.1989, për saktësimin e 
dokumenteve të degëve ushtarake për 
pjesëmarrjen në Luftën Nacionalçlirimtare, 
relacioni përkatës. 

05.15.1989 - 
06.14.1989 

14 

154 Procesverbal dhe urdhëresa të Kryesisë së Këshillit 
të Ministrave, datë 07.07.1989, për administrimin e 
kërkesave për banesa, për shpërndarjen e tyre dhe 
nxjerrjen e detyrimeve, relacion i Ministrise së 
Ekonomisë Komunale për këtë problem. 

04.03.1989 - 
07.25.1989 

79 

155 Procesverbal dhe vendim të Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 07.07.1989, për disa masa për 
forcimin e regjimit të kursimit të energjisë 
elektrike, ujit të pijshëm dhe ujit për nevoja 
industriale, relacion i Ministrisë së Ekonomisë 
Komunale pë këtë problem. 

04.03.1989 - 
07.24.1989 

51 
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156 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 07.07.1989, për heqjen nga plani i 
vitit 1989 të disa objekteve të pa pajisura me 
dokumentacionin teknik dhe sheshe ndërtimi, 
relacion i Drejtorisë së Përgjithshme të Bankës së 
Shtetit Shqiptar, Ministrisë së Financave për këtë 
problem. 

07.04.1989 - 
07.24.1989 

29 

157 Procesverbal dhe vendim të Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 07.07.1989, për përmirësimin e 
furnizimit materialo-teknik me mallra importi, 
relacion i Ministrisë së Bujqësisë për këtë problem. 

05.23.1989 - 
07.17.1989 

21 

158 Procesverbal dhe vendim të Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 07.07.1989, për miratimin e 
marrëveshjes ndërmjet Qeverisë së Republikës 
Popullore Socialiste të Shqipërisë dhe Qeverisë së 
Republikës Socialiste të Rumanisë, për 
bashkëpunimin ekonomik industrial dhe teknik, 
relacion i Ministrisë së Punëve të Jashtme për këtë 
problem. 

06.03.1989 - 
07.17.1989 

42 

159 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 08.07.1989, për ritmet dhe 
përpjestimet e treguesve kryesorë të riprodhimit të 
zgjeruar socialist, rritjen e efektivitetit të 4-vjeçarit 
(1991-1995), relacion i Komisionit të Planit të 
Shtetit, studim dërguar Komitetit Qendror të 
Partisë së Punës së Shqipërisë. 

05.27.1989 - 
01.27.1990 

84 

160 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 08.07.1989, për ngritjen e 
mëtejshme të mirëqënies materialo-kulturore të 
popullit dhe ngushtimin e dallimeve thelbësore 
midis fshatit dhe qytetit, studim i Komisionit të 
Planit të Shtetit për këtë problem. 

07.08.1989 31 

161 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 08.07.1989, për investimet dhe 
ndërtimet në pesëvjeçarin e 9-të, shpërndarja e tyre 
sipas degëve të ndryshme të ekonomisë, raportet 
ndërmjet zgjerimeve, rikonstruksioneve dhe 
veprave të reja dhe rritja e efektivitetit të 
investimeve, raport i Komisionit të Planit të Shtetit 
për këtë problem, studim dërguar Komitetit 
Qendror të Partisë së Punës së Shqipërisë. 

07.08.1989 - 
01.27.1990 

95 

162 Procesverbal dhe vendim të Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 08.07.1989, për plotësimin e 
pritshëm të treguesve të qarkullimit monetar për 3-
mujorin e dytë dhe projektplani i arkës për 3-
mujorin e tretë të vitit 1989, relacion i Drejtorisë së 
Përgjithshme të Bankës së Shtetit Shqiptar për këtë 
problem. 

06.22.1989 - 
07.17.1989 

23 

163 Procesverbal dhe vendim të Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 08.07.1989, për ndërtimin e 
Fabrikës së Miellit në Fier, relacion i Ministrisë së 
Industrisë Ushqimore për këtë problem. 

05.10.1989 - 
07.24.1989 

15 
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164 Procesverbal dhe vendim të Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 08.07.1989, për çmimet e blerjes së 
ullirit për vaj dhe konservim, relacion i Komisionit 
të Planit të Shtetit për këtë problem. 

04.26.1989 - 
07.17.1989 

15 

165 Procesverbal dhe vendim të Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 08.07.1989, për manipulimin e 
duhaneve të importit, relacion i Ministrisë së 
Industrisë Ushqimore për këtë problem. 

06.13.1989 - 
07.17.1989 

14 

166 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 08.07.1989, për disa masa që 
duhen marrë për rritjen e cilësisë së duhaneve, 
relacion i Ministrisë së Industrisë Ushqimore për 
këtë problem. 

06.07.1989 - 
07.08.1989 

12 

167 Procesverbal dhe vendim të Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 08.07.1989, për trajtimin e 
punonjësve të ndërmarrjes gjeologji-gjeodezi me 
pagat e miratuara për ndërmarrjet dhe ekspeditat 
gjeologjike, relacion i Ministrisë së Ndërtimit për 
këtë problem. 

03.16.1989 - 
07.17.1989 

11 

168 Procesverbal dhe vendim të Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 08.07.1989, për ruajtjen me roje 
ushtarake Kolatën Lindore dhe forcimin e 
shërbimeve për sigurimin e Portit Detar "Enver 
Hoxha" në Durrës, relacion i Ministrisë së Punëve 
të Brendshme për këtë problem. 

05.04.1989 - 
07.24.1989 

19 

169 Procesverbal dhe vendim të Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 08.07.1989, për pagat e 
ushtarakëve aktivë dhe punonjësve të Institutit të 
Studimeve dhe Projektimeve Nr.6, relacion i 
Ministrisë së Mbrojtjes Popullore për këtë problem. 

06.10.1989 - 
07.26.1989 

15 

170 Procesverbal dhe vendim të Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 08.07.1989, për miratimin e 
studimit pjesor urbanistik dhe arkitektonik të 
banesave 6 dhe 8 katëshe për qytetin e Shkodrës, 
relacion i Ministrisë së Ndërtimit për këtë problem. 

05.22.1989 - 
07.17.1989 

15 

171 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 18.07.1989, për rrugët dhe 
mundësitë për furnizimin e bilancit valutor dhe 
rritjen e efektivitetit të tregtisë së jashtë për 5-
vjeçarin e 9-të (1991-1995), studim dërguar 
Komitetit Qendror të Partisë së Punës së 
Shqipërisë, studim i Komisionit të Planit të Shtetit 
për këtë problem. 

06.08.1989 - 
05.14.1990 

92 

172 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 18.07.1989, për shtimin e 
burimeve, zënien e tyre me punë dhe rritjen e 
rendimentit të punës në 5-vjeçarin e 9-të, studim i 
Komisionit të Planit të Shtetit për këtë problem. 

07.18.1989 45 
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173 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 18.07.1989, për nevojat, përgatitjen 
e kuadrit dhe kualifikimin e punonjësve me arsim 
të lartë e të mesëm, studim i Komisionit të Planit të 
Shtetit për këtë problem. 

07.18.1989 38 

174 Procesverbal dhe vendim të Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 18.07.1989, për nxjerrjen jashtë 
përdorimit të impiantit të gazit shoqërues, relacion 
i Ministrisë së Industrisë dhe të Minierave për këtë 
problem. 

06.17.1989 - 
07.24.1989 

23 

175 Procesverbal dhe vendim të Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 18.07.1989, për përmirësimin e 
punës në transportin automobilistik të udhëtarëve, 
relacion i Ministrisë së Transporteve për këtë 
problem. 

05.27.1989 - 
07.24.1989 

32 

176 Procesverbal dhe vendim të Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 18.07.1989, për disa shtesa në 
planin e fuqisë punëtore dhe në fondin e pagave 
për vitin 1989, relacion i Ministrisë së Transporteve 
për këtë problem. 

07.06.1989 - 
07.24.1989 

10 

177 Procesverbal dhe vendim të Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 18.07.1989, për miratimin e 
projektidesë së përgjithshme me vleftë të plotë të 
ndërtim-montimit të veprës "Porti i ri Tregtar në 
Gjirin e Limanit në Sarandë", relacion i Ministrisë 
së Transporteve për këtë problem. 

05.30.1989 - 
07.24.1989 

23 

178 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 18.07.1989, për përfshirjen e 
makinerive, mjeteve dhe pajisjeve të ndërtimit në 
fondet valutore të veprave kryesore, relacion i 
Ministrisë së Ndërtimit për këtë problem. 

05.20.1989 - 
07.18.1989 

24 

179 Procesverbal dhe vendim të Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 18.07.1989, për pagat e 
punonjësve të Institutit të Studimit dhe të 
Projektimit në vartësi të Ministrisë së Ndërtimit 
për këtë problem. 

05.17.1989 - 
07.24.1989 

12 

180 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 18.07.1989, për rritjen e vleftës së 
plotë të Spitalit të Durrësit, relacion i Ministrisë së 
Shëndetësisë për këtë problem. 

06.12.1989 - 
07.24.1989 

17 

181 Procesverbal dhe vendim të Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 18.07.1989, për rritjen e vleftave të 
plota si salla sportive në Pogradec, Kukës, Sarandë, 
Tiranë, Dibër e Tropojë, relacion i Komitetit të 
Këshillit të Përgjithshëm të Bashkimit të 
Fiskulturistëve dhe Sportistëve të Shqipërisë për 
këtë problem. 

03.30.1989 - 
07.24.1989 

15 

182 Procesverbal dhe vendim të Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 18.07.1989, për riorganizimin e 
ndërmarrjeve komunale në disa rrethe, relacion i 
Ministrisë së Ekonomisë Komunale për këtë 
problem. 

06.27.1989 - 
07.24.1989 

23 
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183 Procesverbal dhe vendim të Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 18.07.1989, për një shtesë në 
tarifën e qirave në ndërtesa të banimit, relacion i 
Ministrisë së Ekonomisë Komunale për këtë 
problem. 

05.14.1989 - 
07.24.1989 

15 

184 Procesverbal dhe vendim të Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 18.07.1989, për miratimin e 
anëtarësisë në programin Evropian të Resurseve 
Gjenetike dhe për miratimin e anëtarësisë në 
shoqatën ndërkombëtare të shkencës së tokës, 
relacion i Komitetit të Shkencës dhe Teknikës për 
këtë problem. 

06.13.1989 - 
07.24.1989 

22 

185 Procesverbal dhe vendim të Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 18.07.1989, për një shtesë në 
planin e importit të literaturës së huaj për 
Komitetin e Kulturës dhe të Arteve për këtë 
problem. 

06.29.1989 - 
07.24.1989 

12 

186 Procesverbal dhe vendim të Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 18.07.1989, për veprimtarinë 
numizmatike të Bankës së Shtetit Shqiptar, relacion 
i Drejtorisë së Përgjithshme të Bankës së Shtetit 
Shqiptar për këtë problem. 

06.09.1989 - 
07.14.1989 

13 

187 Procesverbal dhe vendim të Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 18.07.1989, për çmimin e shitjes 
me pakicë të karburanteve me tollona nga Trupi 
Diplomatik dhe nga degët e turizmit, relacion i 
Ministrisë së Tregtisë së Brendshme për këtë 
problem. 

06.28.1989 - 
08.07.1989 

11 

188 Procesverbal dhe vendim të Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 18.07.1989, për grumbullimin e 
tepricave të produkteve bujqësore dhe blegtorale 
nga oborri kooperativist, relacion i Ministrisë së 
Tregtisë së Brendshme për këtë problem. 

06.28.1989 - 
07.24.1989 

14 

189 Procesverbal dhe vendim të Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 18.07.1989, për zgjatjen e afatit të 
kthimit të kësteve të kredive të prapambetura për 
disa kooperativa bujqësore, relacion i Ministrisë së 
Bujqësisë për këtë problem. 

06.08.1989 - 
07.24.1989 

28 

190 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 18.07.1989, për klasifikimin e 
ndërmarrjeve bujqësore, relacion i Ministrisë së 
Bujqësisë për këtë problem. 

06.12.1989 - 
07.24.1989 

12 

191 Procesverbal dhe vendim të Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 18.07.1989, për shtesë në 
shpenzime për Ministrinë e Bujqësisë, relacion i 
Ministrisë së Bujqësisë për këtë problem. 

06.02.1989 - 
07.24.1989 

10 

192 Procesverbal dhe vendim të Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 18.07.1989, për një ndryshim në 
pagat e punonjësve të Shtëpisë së Propagandës 
Bujqësore, relacion i Ministrisë së Bujqësisë për 
këtë problem. 

03.13.1989 - 
07.24.1989 

9 
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193 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 18.07.1989, për rezultatet 
ekonomiko-financiare të kooperativave bujqësore 
dhe për gjendjen në blegtori në rrethin e Kukësit, 
për lëndën drusore të rrethit të Pukës, për 
furnizimin e popullit në Vlorë dhe Tepelenë, 
njoftimi përkatës. 

07.26.1989 - 
07.29.1989 

80 

194 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 18.07.1989, për bilancin e lëndëve 
energjetike në 5-vjeçarin e 9-të (1991-1995), 
prognoza e tij deri në vitin 2000 dhe problemet që 
dalin, zhvillimi kompleks i industrisë së naftës dhe 
të gazit", studimi i Komisionit të Planit të Shtetit pë 
këtë problem. 

07.08.1989 - 
07.29.1989 

96 

195 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Populor, 
procesverbal dhe vendim të Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 29.07.1989, për pagesat e lëshimit 
të pasaportave, të vizave dhe të lejekalimit për 
shtetasit shqiptarë që shkojnë jashtë shtetit, 
relacion i Prokurorisë së Përgjithshme për këtë 
problem. 

06.22.1989 - 
08.04.1989 

18 

196 Procesverbal dhe vendim të Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 29.07.1989, për specializimet 
pasuniversitare afatgjata për kualifikimin e 
marrjen e përvojës jashtë shtetit për vitin 1990, 
relacion i Komitetit të Shkencës dhe Teknikës për 
këtë problem. 

06.07.1989 - 
08.04.1989 

73 

197 Procesverbal dhe vendim të Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 29.07.1989, për disa përmirësime 
në shpërblimin e punës në sektorin e naftës dhe të 
gazit, relacion i Ministrisë së Industrisë dhe 
Minierave për këtë problem. 

06.29.1989 - 
08.04.1989 

20 

198 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 29.07.1989, për tregtinë kufitare. 

07.29.1989 48 

199 Procesverbal dhe vendim të Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 06.09.1989, për riorganizimin e 
zyrave të Urbanistikës e të Projektimit në rrethe 
dhe për krijimin e Institutit të Studimeve e të 
Projektimeve të Urbanistikës, relacion i Ministrisë 
së Ndërtimit për këtë problem. 

08.24.1989 - 
09.29.1989 

53 

200 Procesverbal dhe vendim të Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 06.09.1989, për normativat e 
projektimit të banesave, relacion i Ministrisë së 
Ndërtimit për këtë problem. 

08.24.1989 - 
09.19.1989 

22 

201 Procesverbal dhe vendim i Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 06.09.1989, për rikonstruksionin e 
stadiumit "Vojo Kushi" të qytetit të Shkodrës, 
relacion i Ministrisë së Ndërtimit për këtë problem. 

07.18.1989 - 
09.11.1989 

15 
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202 Procesverbal dhe vendim i Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 06.09.1989, për ndarje e kalim 
ndërmarrjesh bujqësore në rrethet Lezhë, Sarandë, 
Fier e Kolonjë, realcion i Ministrisë së Bujqësisë për 
këtë problem. 

07.24.1989 - 
09.11.1989 

26 

203 Procesverbal dhe vendim i Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 06.09.1989, për dhënie shtesë mbi 
pagë për vështirësi vendi pune, punonjësve që 
punojnë në konservimin e produkteve biologjike 
në azot të lëngët, relacion i Ministrisë së Bujqësisë 
për këtë problem. 

05.31.1989 - 
09.11.1989 

12 

204 Procesverbal dhe vendim i Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 06.09.1989, për zënien me punë të 
forcave të detyruara të repartit 305 në ndërmarrjen 
bujqësore "Përparimi" në rrethin e Sarandës, 
relacion i Ministrisë së Bujqësisë për këtë problem. 

08.01.1989 - 
09.11.1989 

12 

205 Procesverbal dhe vendim i Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 06.09.1989, për zbatimin e nismës 
për mbrojtjen e tufëzave të bagëtive për mbjelljen e 
patateve e të fasuleve në brigadat e bujqësisë, 
relacion i Ministrisë së Bujqësisë për këtë problem. 

08.01.1989 - 
09.21.1989 

15 

206 Procesverbal dhe vendim i Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 06.09.1989, për shtesë fondi në 
valutë jotregtare për Ministrinë e Industrisë së 
Lehtë, relacion i Ministrisë së Industrisë së Lehtë 
për këtë problem. 

08.12.1989 - 
09.19.1989 

20 

207 Procesverbal dhe vendim i Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 06.09.1989, për çmimet e shitjes 
me pakicë të verës së vjetëruar "Kallmet", relacioni. 

07.08.1989 - 
09.11.1989 

12 

208 Procesverbal dhe vendim i Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 06.09.1989, për miratimin e 
projektidesë dhe të preventivit paraprak të 
impiantit të fraksionimit e të përzgjedhjes së 
mineralit të kromit në Klos-Katund të rrethit të 
Matit, relacion i Ministrisë së Industrisë së 
Minierave për këtë problem. 

08.15.1989 - 
09.11.1989 

27 

209 Procesverbal dhe vendim i Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 06.09.1989, për krijimin e 
ndërmarrjes gjeologjike në rrethin e Librazhdit, 
relacion i Ministrisë së Industrisë së Minierave për 
këtë problem. 

06.29.1989 - 
09.11.1989 

16 

210 Procesverbal dhe vendim i Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 06.09.1989, për kalimin e valutës 
tregtare në atë jotregtare për Ministrinë e 
Industrisë së Minierave dhe Energjetikës, relacioni 
përkatës. 

08.04.1989 - 
09.11.1989 

12 

211 Procesverbal dhe vendim i Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 06.09.1989, për shpenzimet e 
telefonave në shtëpi, relacion i Industrisë së 
Minierave për këtë problem. 

06.30.1989 - 
09.11.1989 

12 
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212 Procesverbal dhe vendim i Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 06.09.1989, për një ndryshim në 
pagat e punonjësve për punëtorët e ferrocilit, 
relacion i Drejtorisë së Përgjithshme të Industrisë 
Mekanike për këtë problem. 

07.13.1989 - 
09.11.1989 

17 

213 Procesverbal dhe vendim i Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 06.09.1989, për pjesëmarrjen e 
vendit tonë në panairet ndërkombëtare gjatë vitit 
1990, realcion i Ministrisë së Tregtisë së Jashtme 
për këtë problem. 

07.19.1989 - 
09.15.1989 

19 

214 Procesverbal dhe vendim i Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 06.09.1989, për ndarje dhe krijim 
ndërmarrjesh të Tregtisë së Jashtme për këtë 
problem. 

07.18.1989 - 
09.11.1989 

18 

215 Procesverbal dhe vendim i Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 06.09.1989, për krijimin e 
TRANSEKSIM-it pranë Ndërmarrjes së Tregtisë së 
Jashtme të Agroeskportit, relacion i Ministrisë së 
Tregtisë së Jashtme për këtë problem. 

07.17.1989 - 
09.11.1989 

19 

216 Procesverbal dhe vendim i Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 06.09.1989, për riorganizimin e 
Degës së Bankës së Shtetit Shqiptar në Tiranë, 
relacion i Drejtorisë së Përgjithshme të Bankës për 
këtë problem. 

06.22.1989 - 
09.11.1989 

20 

217 Procesverbal dhe vendim i Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 06.09.1989, për përdorimin më 
drejtë të stimujve materialë suplementarë dhe të 
fondit të veçantë, relacion i Drejtorisë së 
Përgjithshme të Bankës së Shtetit Shqiptar për këtë 
problem. 

06.30.1989 - 
09.11.1989 

12 

218 Procesverbal dhe vendim i Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 06.09.1989, për furnzimin me ujë 
të pijshëm të qytetit të Beratit. 

09.06.1989 9 

219 Procesverbal dhe vendim i Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 06.09.1989, për disa propozime të 
bëra nga dikasteri për dhënien e çmimeve të 
Republikës, të miratuara nga Komiteti i Çmimeve 
të Republikës. 

09.06.1989 14 

220 Procesverbal dhe vendim i Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 15.09.1989, për plotësimin e 
pritshëm të eksport-importit të 3-mujorit të tretë 
dhe parashikimi për 3-mujorin e katërt të vitit 
1989. 

09.15.1989 52 
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221 Procesverbal dhe vendim i Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 06.10.1989, për zhvillimin tërësor 
të bujqësisë në pesëvjeçarin e 9-të, ritmet e rritjes së 
prodhimit bujqësor sipas degëve dhe strukturat e 
prodhimit të bimëve të arave në blegtori e 
pemëtari si dhe niveli i plotësimit të nevojave të 
popullit e të ekonomisë me produkte bujqësore e 
blegtorale, studimet dërguar Komitetit Qendror të 
Partisë, studimet e Komisionit të Planit të Shtetit 
për këtë problem. 

01.27.1989 - 
07.03.1989 

269 

222 Procesverbal dhe vendim i Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 06.10.1989, për zhvillimin  e 
Industrisë së Kromit në pesëvjeçarin e 9-të 1991-
1995 dhe prognoza deri në vitin 2000, studim 
dërguar Komitetit Qendror të Partisë, studim i 
Komisionit të Planit të Shtetit për këtë problem. 

04.18.1989 - 
07.12.1989 

103 

223 Procesverbal dhe vendim i Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 06.10.1989, për zhvillimin 
ekonomiko-shoqëror të rretheve e në veçanti për 
zonën verilindore për 5-vjeçarin e 9-të të 1991-1995, 
studim i Komisionit të Planit të Shtetit, studim i 
Këshillit të Ministrave, dërguar Komitetit Qendror 
të Partisë për këtë problem. 

01.21.1989 - 
07.04.1989 

56 

224 Procesverbal dhe vendim i Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 06.10.1989, për popullimin e zonës 
së Leskovikut të rrethit të Kolonjës, relacion i 
Ministrisë së Bujqësisë për këtë problem. 

09.15.1989 - 
11.09.1989 

25 

225 Procesverbal dhe vendim i Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 06.10.1989, për miratimin e rritjes 
së vleftës së plotë të Uzinës së Uresë në Fier, 
relacion i Ministrisë së Industrisë Minierave për 
këtë problem. 

08.24.1989 - 
10.11.1989 

12 

226 Procesverbal dhe vendim i Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 06.10.1989, për miratimin e 
projektidesë dhe të preventivit paraprak të veprës, 
hapja dhe rikonstruksioni i minierës së kromit 
zona veriore në Bulqizë të rrethit të Dibrës, 
relacion i Ministrisë së Industrisë dhe të Minierave 
për këtë problem. 

09.04.1989 - 
10.06.1989 

39 

227 Procesverbal dhe vendim i Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 06.10.1989, për uljen e planit të 
shfrytëzimit të lëndës së drurit, relacion i 
Ministrisë së Bujqësisë për këtë problem. 

08.15.1989 - 
10.11.1989 

12 

228 Procesverbal dhe vendim i Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 06.10.1989, për nxjerrjen jashtë 
përdorimit të kushinetave që janë në gjendje në 
bazat e furnizimit të dikastereve dhe që nuk kanë 
përdorim në asnjë sektor të ekonomisë, relacion i 
Komisionit të Planit të Shtetit për këtë problem. 

08.04.1989 - 
10.11.1989 

14 

229 Procesverbal dhe vendim i Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 06.10.1989, për lëndët plasëse dhe 
helmet me efekt të fortë, relacion i Ministrisë së 
Industrisë dhe Minierave për këtë problem. 

09.04.1989 - 
10.06.1989 

8 
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230 Procesverbal dhe vendim i Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 06.10.1989, për miratimin e 
projektidesë e të preventivit paraprak për Fabrikën 
e Prodhimit të Vajit të Lulediellit me aftësi 50 ton 
në ditë dhe përpunimin 50 ton në ditë farë 
pambuku si dhe rikonstruksionin e fabrikës 
ekzistuese të përpunimit të sojës për të rritur 
aftësitë dhe për 30 ton bërsi, relacion i Ministrisë së 
Industrisë Ushqimore për këtë problem. 

08.21.1989 - 
11.03.1989 

57 

231 Procesverbal dhe vendim i Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 06.10.1989, për krijimin e 
ndërmarrjeve për eksportimin e prodhimeve 
bujqësore të freskëta e blegtorale, relacion i 
Ministrisë së Bujqësisë për këtë problem. 

09.06.1989 - 
10.19.1989 

18 

232 Procesverbal dhe vendim i Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 06.10.1989, për miratimin në 
parim të projektit, ngritja e një njësie pilote për 
formimin pasuniversitar të inxhinierëve në 
informatikë, relacion i Akademisë së Shkencave 
për këtë problem. 

08.11.1989 - 
10.11.1989 

20 

233 Procesverbal dhe vendim i Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 06.10.1989, për miratimin në 
parim të projektdokumentit rajonal "Planifikimi 
dhe administrimi i mjedisit, ndotja e ajrit", relacion 
dërguar Komitetit Qendror të Partisë, relacion i 
Komitetit të Shkencave dhe të Teknikës për këtë 
problem. 

01.31.1980 - 
08.09.1989 

42 

234 Procesverbal dhe vendim i Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 06.10.1989, për miratimin në 
parim të projekturdhëresës për shkëmbimet 
kulturore, shkencore dhe teknike, ndërmjet 
Qeverisë së Republikës Popullore Socialiste të 
Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës Franceze, 
relacion i Ministrisë së Punëve të Jashtme për këtë 
problem. 

09.07.1989 - 
10.11.1989 

26 

235 Procesverbal dhe vendim i Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 06.10.1989, për planin e Arkës së 
Bankës së Shtetit Shqiptar, relacion i Drejtorisë së 
Përgjithshme të Bankës së Shtetit Shqiptar për këtë 
problem. 

09.22.1989 - 
10.11.1989 

14 

236 Procesverbal dhe vendim i Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 23.10.1989, për shqyrtimin e 
propozimeve për dhënie dekoratash. 

10.17.1989 - 
10.23.1989 

13 

237 Procesverbal dhe vendim i Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 23.10.1989, për bashkimet e disa 
institucioneve shkencore, relacion i Komitetit të 
Shkencës dhe Teknikës për këtë problem. 

10.23.1989 12 

238 Procesverbal dhe vendim i Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 23.10.1989, për ngritjen e sektorit 
shkencor të studimit të materialeve jometalore, 
relacion i Komitetit të Shkencës dhe të Teknikës 
për këtë problem. 

10.23.1989 - 
12.22.1989 

28 
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239 Procesverbal dhe vendim i Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 23.10.1989, për rritjen e vleftës së 
plotë të ndërtim-montimit të Uzinës së 
Ferrokromit në Elbasan, relacion i Ministrisë së 
Industrisë së Minierave dhe Energjetikës për këtë 
problem. 

09.26.1989 - 
10.28.1989 

14 

240 Procesverbal dhe vendim i Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 23.10.1989, për miratimin e 
normave të reja të amortizimit të makinerive e 
pajisjeve dhe mjeteve të transportit, studim i 
Komisionit të Planit të Shtetit, Ministrisë së 
Financave për këtë problem. 

10.23.1989 15 

241 Procesverbal dhe vendim i Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 23.10.1989, për disa shtesa në 
planin dhe burimet e financimit për makineritë 
dhe pajisjet teknologjike të vitit 1989, relacion i 
Komisionit të Planit të Shtetit, Ministrisë së 
Financave. 

10.23.1989 10 

242 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 23.10.1989, për miratimin e 
projektidesë dhe të preventivit paraprak të 
Fabrikës së Tullave në Shkodër, relacion i 
Ministrisë së Ndërtimit për këtë problem. 

10.23.1989 7 

243 Procesverbal dhe vendim i Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 23.10.1989, për kalimin e 
aktivitetit të përpunimit të qumështit, relacion i 
Ministrisë Ushqimore për këtë problem. 

10.23.1989 - 
11.04.1989 

14 

244 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 23.10.1989, për lidhjen e 
shpërblimit të punëtorëve të mirëmbajtjes së rrjetit 
elektrik me realizimin e detyrave, relacion i 
Ministrisë së Ekonomisë Komunale për këtë 
problem. 

09.08.1989 - 
10.26.1989 

22 

245 Procesverbal dhe vendim i Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 23.10.1989, për kalimin e 
prodhimit të pullës postare dhe objekteve të tjera 
filatelike në vartësi të Drejtorisë së Përgjithshme të 
Postë-Telegraf-Telefonave, relacion i Drejtorisë së 
Përgjithshme të Postë-Telegraf-Telefonave, 
relacioni për këtë problem. 

09.21.1989 - 
11.03.1989 

14 

246 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 23.10.1989, për shqyrtimin e një 
çështjeje jashtë rendit të ditës si mbi shpërnguljen e 
sektorëve që tejkalojnë planin e eksportit mbi disa 
ndryshime në kodin e punës. 

10.23.1989 8 
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247 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 15.11.1989, për zhvillimin e 
industrisë së qymyrgurit në 5-vjeçarin e 9-të (1991-
1995) dhe prognoza deri në vitin 2000 dhe për 
zhvillimin e industrisë së bakrit në 5-vjeçarin e 9-të 
(1991-1995) dhe deri në vitin 2000, studimet e 
Këshillit të Ministrave, dërguar Komitetit Qendror 
të Partisë së Punës së Shqipërisë si dhe studimet e 
Komisionit të Planit të Shtetit për këto probleme. 

08.23.1989 - 
02.22.1990 

163 

248 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 15.11.1989, për përdorimin më të 
drejtë të stimujve materialë suplementarë dhe të 
fondit të veçantë, relacion i Ministrisë së Financave 
për këtë problem. 

10.19.1989 - 
11.15.1989 

27 

249 Procesverbal dhe vendim të Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 15.11.1989, për krijimin e 
Ndërmarrjes së Eksport-Importit të Industrisë 
Mekanike, relacion i Drejtorisë së Përgjithshme të 
Industrisë Mekanike për këtë problem. 

10.09.1989 - 
11.22.1989 

15 

250 Procesverbal dhe vendim të Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 15.11.1989, për kalimin e 
veprimtarisë së eksportit të prodhimeve të freskëta 
dhe importit të materialeve specifike të peshkimit, 
Drejtorisë së Përgjithshme të Peshkimit, relacion i 
Ministrisë së Industrisë Ushqimore për këtë 
problem. 

10.30.1989 - 
11.22.1989 

11 

251 Procesverbal dhe vendim të Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 15.11.1989, për zëvendësimin 
struktural të mjeteve të parkut të transportit, 
relacion i Ministrisë së Tregtisë së Jashtme për këtë 
problem. 

11.02.1989 - 
11.22.1989 

17 

252 Procesverbal dhe vendim të Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 15.11.1989, për projektimin me 
normativa të veçanta të disa objekteve 
shëndetësore, relacion i Ministrisë së Shëndetësisë 
për këtë problem. 

10.28.1989 - 
11.22.1989 

15 

253 Procesverbal dhe vendim të Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 15.11.1989, për rindërtimin e 
kinema "Partizanit" në Tiranë, relacion i Koimitetit 
të Kulturës dhe Arteve për këtë problem. 

07.08.1989 - 
11.22.1989 

11 

254 Procesverbal dhe vendim të Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 15.11.1989, për miratimin në 
parim të projekdokumentit rajonal, për kërkime të 
përbashkëta ndërkombëtare në teknologjitë e 
lëndëve djegëse të ngurta me fuqi kalorifike të ulët 
(RER/87/003), relacion i Komitetit të Shkencës dhe 
Teknikës për këtë problem. 

09.28.1989 - 
11.22.1989 

110 
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255 Procesverbal dhe vendim të Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 15.11.1989, për miratimin në 
parim të projektdokumentit rajonal "Aplikimet e 
energjisë diellore dhe efektiviteti i energjisë në 
projektimin arkitektonik të ndërtesave dhe 
urbanistikës" RER/87/006, relacion i Komitetit të 
Shkencës dhe Teknikës për këtë problem. 

11.15.1989 - 
11.22.1989 

81 

256 Procesverbal dhe vendim të Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 15.11.1989, për miratimin në 
parim të projektprogramit të bashkëpunimit 
tekniko-shkencor ndërmjet Qeverisë së Republikës 
Popullore Socialiste të Shqipërisë dhe Qeverisë së 
Republikës së Turqisë për vitet 1990-1991, relacion 
i Komitetit të Shkencës dhe Teknikës për këtë 
problem. 

10.12.1989 - 
11.24.1989 

18 

257 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 15.11.1989, për miratimin në 
parim të projektprotokolleve tregtare për vitin 
1990 me vendet e zonës së kleringut rubël e 
dollarë, relacion i Ministrisë së Tregtisë së Jashtme 
për këtë problem. 

11.08.1989 - 
11.15.1989 

39 

258 Procesverbal dhe vendim të Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 15.11.1989, për dhënien e 
çmimeve të Republikës, relacion i Këshillit të 
Ministrave për këtë problem. 

11.04.1989 - 
11.17.1989 

74 

259 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 15.11.1989, për gjallërimin e 
drejtimin ekonomik ndërmjet rritjes së rolit të 
mekanizimit ekonomik e financiar, për rregullime 
e plotësime në sistemin e pagave të punonjësve 
dhe për masat e tjera të karakterit plotësues dhe 
për përsosjen e mëtejshme të forcimit të sistemit të 
çmimeve të blerjes së produkteve bujqësore e 
blegtorale, të çmimeve të shitjes me pakicë e të 
tarifave. 

12.15.1989 123 

260 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 08.11.1989, për plotësimin e planit 
dhe të Buxhetit për vitin 1989 dhe Projektbuxheti i 
vitit 1990. 

11.18.1989 391 

261 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 16.11.1989, për forcimin e 
kontrollit dhe disiplinës në ekonomi, vendim i 
Këshillit të Ministrave për rritjen e vleftës së plotë 
të pusit të vendburimit të bakrit në Palucë të 
Pukës, relacion i Ministrisë së Industrisë. 

10.31.1989 - 
01.12.1990 

104 

262 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 16.11.1989, mbi ngjarjen e 
jashtëzakonshme të ndodhur më 22.11.1989 nga dy 
helikopterë në Vuno dhe Palasë, relacion i 
Ministrisë së Mbrojtjes. 

11.22.1989 - 
12.16.1989 

44 
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263 Procesverbal i datës 26.12.1989, për administrimin 
e banesave në Tiranë e Durrës si dhe ndërtimi i 
objekteve social-kulturore në shëtitoren 
"Dëshmorët e Kombit" në Tiranë. 

12.08.1989 - 
12.16.1989 

49 

264 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 29.12.1989, për zhvillimin e 
Kombinatit Metalurgjik "Çeliku i Partisë" në 5-
vjeçarin e 9-të (1991-1995) dhe prognoza deri në 
vitin 2000, studim i Këshillit të Ministrave, dërguar 
Komitetit Qendror të Partisë së Punës së 
Shqipërisë, studim i Komisionit të Planit të Shtetit 
për këtë problem. 

12.29.1989 - 
05.15.1990 

90 

265 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 29.12.1989, për zhvillimin 
kompleks të transportit duke i dhënë përparësi 
transportit ujor, futja e teknologjive të reja në 
përpunimin e mallrave dhe ripërtëritja e mjeteve 
gjatë 5-vjeçarit të 9-të (1991-1995) dhe prognoza 
deri në vitin 2000, studim i Këshillit të Ministrave, 
dërguar Komitetit Qendror të Partisë së Punës së 
Shqipërisë. 

09.18.1989 - 
04.06.1990 

103 

266 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 29.12.1989, për realizimin e 
detyrave të planit për të ardhurat në valutë nga 
Albturizmi, njoftim i Drejtorisë së Përgjithshme të 
Bankës së Shtetit Shqiptar për këtë problem. 

10.16.1989 - 
12.29.1989 

58 

267 Procesverbal dhe vendim i Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 29.12.1989, për përgatitjen dhe 
kualifikimin e punëtorëve, relacion i Ministrisë së 
Tregtisë së Brendshme për këtë problem. 

12.29.1989 - 
12.31.1989 

9 

268 Procesverbal dhe vendim i Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 29.12.1989, për përmirësimin e 
punës për përgatitjen e specialistëve me arsim të 
lartë në sistemin e arsimit pa shkëputje nga puna, 
relacion i Ministrisë së Arsimit për këtë problem. 

11.15.1989 - 
12.31.1989 

12 

269 Procesverbal dhe vendim i Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 29.12.1989, për mjekësinë 
popullore dhe përdorimin e bimëve mjekësore, 
relacion i Ministrisë së Shëndetësisë për këtë 
problem. 

12.08.1989 - 
12.31.1989 

12 

270 Procesverbal dhe vendim i Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 29.12.1989, për riorganizimin e 
Kryqit të Kuq Shqiptar, relacion i Ministrisë së 
Shëndetësisë për këtë problem. 

11.10.1989 - 
12.31.1989 

22 

271 Procesverbal dhe vendim i Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 29.12.1989, për miratimin e 
marrëveshjes së bashkëpunimit kulturor, arsimor 
dhe shkencor ndërmjet Republikës Popullore 
Socialiste të Shqipërisë dhe Mbretërisë së Spanjës, 
relacion i Ministrisë së Punëve të Jashtme për këtë 
problem. 

11.20.1989 - 
12.31.1989 

12 
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272 Procesverbal dhe vendim i Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 29.12.1989, për miratimin në 
parim të marrëveshjes së bashkëpunimit kulturor 
dhe arsimor midis Qeverisë së Republikës 
Popullore Socialiste të Shqipërisë dhe Qeverisë së 
Republikës së Kubës, relacion i Ministrisë së 
Punëve të Jashtme për këtë problem. 

12.01.1989 - 
12.31.1989 

12 

273 Procesverbal dhe vendim i Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 29.12.1989, për miratimin në 
parim të marrëveshjes ndërmjet Qeverisë së 
Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë dhe 
Qeverisë së Republikës së Kubës, për 
bashkëpunimin ekonomik, industrial dhe teknik, 
relacion i Ministrisë së Punëve të Jashtme për këtë 
problem. 

11.24.1989 - 
12.31.1989 

17 

274 Procesverbal dhe vendim i Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 29.12.1989, për miratimin e 
protokollit të Sesionit të Parë të Komisionit të 
Përbashkët të Bashkëpunimit Ekonomik, Industrial 
dhe Tekniko-Shkencor me Republikën 
Demokratike Gjermane, relacion i Ministrisë së 
Punëve të Jashtme për këtë problem. 

12.01.1989 - 
12.29.1989 

26 

275 Procesverbal dhe vendim i Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 29.12.1989, për miratimin e 
protokollit të mbledhjes së Komisionit të 
Përbashkët Shqiptaro-Jugosllav për ndërtim, 
riparim dhe mirëmbajtjen e shenjave të vijës 
kufitare, relacion i Ministrisë së Punëve të Jashtme 
për këtë problem. 

11.24.1989 - 
12.31.1989 

18 

276 Procesverbal dhe vendim i Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 29.12.1989, për miratim në parim 
të projektkontrolit të Sesionit të Dytë të Komisionit 
të Përbashkët Shqiptaro-Turk për bashkëpunimin 
ekonomik-tregtar-industrial e teknik me 
Republikën e Turqisë, relacion i Ministrisë së 
Industrisë së Lehtë për këtë problem. 

12.02.1989 - 
12.31.1989 

21 

277 Procesverbal dhe vendim i Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 29.12.1989, për miratimin në 
parim të projektkontrolit të Sesionit të Dytë të 
Komisionit të Përbashkët për Bashkëpunimin 
Ekonomik, Industrial të Republikës Popullore 
Socialiste të Shqipërisë e Republikës Popullore të 
Bullgarisë, relacion i Komisionit të Planit të Shtetit 
për këtë problem. 

10.19.1989 - 
12.31.1989 

16 

278 Procesverbal dhe vendim i Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 29.12.1989, për miratimin në 
parim të projektprocesverbalit për shkëmbimet 
tregtare me Belgjikën dhe Hollandën, relacion i 
Ministrisë së Tregtisë së Jashtme për këtë problem. 

12.11.1989 - 
12.31.1989 

11 
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279 Procesverbal dhe vendim i Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 29.12.1989, për miratimin në 
parim të projektmarrëveshjes shtetërore ndërmjet 
Qeverisë së Republikës Popullore Socialiste të 
Shqipërisë e Qeverisë së Republikës Popullore të 
Bullgarisë, për bashkëpunimin në fushën e 
shëndetësisë, relacion i Ministrisë së Shëndetësisë 
për këtë problem. 

11.24.1989 - 
12.31.1989 

17 

280 Procesverbal dhe vendim i Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 29.12.1989, për miratimin në 
parim të projektdokumentit rajonal "Rrjeti i 
informacionit shkencor dhe teknik (INTERNET-
RER/87/020)", relacion i Komitetit të Shkencës dhe 
Teknikës për këtë problem. 

12.19.1989 - 
12.31.1989 

65 

281 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 29.12.1989, për shqyrtimin e një 
çështjeje jashtë rendit të ditës si për shpejtimin e 
plotësimit të nevojave të popullit me mish. 

12.29.1989 4 

3 Vendime qarkulluese.   

282 Vendime të Këshillit të Ministrave, për shtesa në 
limitin organik të Ministrisë së Punëve të 
Brendshme, mbi uniformën e re të policisë së 
Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë, 
shtesë në planin e investimeve, caktimin e 
kompetencave të ministrit të Punëve të 
Brendshëm, trajtimi i personelit shoqërues dhe të 
shërbimit të Udhëheqjes së Partisë dhe të Shtetit, 
relacion i Ministrisë së Punëve të Brendshme për 
këtë problem. 

01.17.1989 - 
11.30.1989 

60 

283 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi ruajtjen e 
objekteve ekonomike në Tiranë, ruajtjen me roje 
ushtarake të objekteve të rëndësishme, relacion i 
Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor të Rrethit 
të Tiranës, Komitetit të Kulturës dhe të Arteve për 
këtë problem. 

05.06.1989 - 
08.15.1989 

20 

284 Vendime të Këshillit të Ministrave, për përballimin 
nga Shteti të shpenzimeve të udhëtimit të 
ushtarëve, miratimi i poligonit të provave të 
Balistikës së Jashtme të Shtimjeve të Artilerisë së 
Ndërtimit të Poligonit të Qitjes në Ndërmarrjen 
Bujqësore të Ullishtes në Vlorë, pagesa e 
pjesëmarrësve në paradën e 45-Vjetorit të Çlirmit 
të Atdheut, hedhje fishekzjarre, relacionet e 
Ministrisë së Mbrojtjes Popullore për këtë problem. 

03.21.1989 - 
11.24.1989 

49 

285 Vendime të Këshillit të Ministrave, për heqjen e 
kuadrove e të punonjësve të Ministrisë së Mbrojtjes 
Popullore nga përfaqësitë diplomatike dhe anijet 
tona tregtare, riorganizimi i degës ushtarake të 
rajoneve, stimulimi i ushtrisë nga dorëzimi i 
kromit për eksport, relacionet e Ministrisë së 
Mbrojtjes Popullore për këtë problem. 

08.31.1989 - 
12.31.1989 

39 



 

Numri  
dosjeve 

Titulli Viti 
(Filluar-
Mbaruar) 

Sasia e 
fletëve 

    

286 Vendim i Këshillit të Ministrave, për 
radiokomunikacionet në vendin tonë, relacion i 
Komisionit Shtetëror të Radiofrekuencave për këtë 
problem. 

04.24.1989 - 
07.08.1989 

20 

287 Vendim i Këshillit të Ministrave, për një ndryshim 
në pagat e punonjësve të institucioneve lokale, 
relacion i Drejtorisë së Organeve Lokale të 
Administratës Shtetërore për këtë problem. 

07.20.1989 - 
07.24.1989 

5 

288 Vendime të Këshillit të Ministrave, për ndryshim 
në numrin e punonjësve të Komitetit Ekzekutiv të 
Këshillit Popullor të Rrethit të Tiranës dhe 
komiteteve ekzekutive të këshillave popullore të 
rajoneve, për pagat e punonjësve të institucioneve 
qendrore, shtesë në organikë të Komisionit të 
Kontrollit të Shtetit, pagat e ushtarakëve civilë të 
Klubit Sportiv "Partizani", relacionet e Ministrisë së 
Mbrojtjes Popullore, Komisionit të Kontrollit të 
Shtetit, Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor të 
Rrethit të Tiranës. 

02.18.1989 - 
06.17.1989 

52 

289 Vendime të Këshillit të Ministrave, për disa shtesa 
e ndryshime në pagat e punonjësve të Drejtorisë së 
Pritjes, për shpenzimet për pritje e përcjellje dhe 
për trajtimin ekonomik që u bëhet delegacioneve e 
miqve të huaj nga Drejtoria e Pritjes, relacionet e 
Drejtorisë së Pritjes për këtë problem. 

02.01.1989 - 
11.27.1989 

17 

290 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi kalimin e 
Minierës së Mermerit në Muhur të Peshkopisë në 
vartësi të Ministrisë së Ndërtimit, kalimin e 
Ndërmarrjes së Mineralit të Kromit në Përrenjas në 
vartësi të Ministrisë së Mbrojtjes Popullore, krijimi 
i Kombinatit të Përpunimit të Thellë të Naftës me 
qendër në Ballsh, krijimi i Ndërmarrjes së Eksport-
Importit në vartësi të Ministrisë së Industrisë, 
krijimi i ndërmarrjeve të reja minerale, relacionet e 
Ministrisë së Industrisë së Minierave dhe 
Energjetikës për këtë problem. 

12.14.1989 - 
12.15.1989 

60 

291 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi 
shfrytëzimin me punëtorë të detyruar të sektorit të 
ri të Batrës Jogore në Minierën e Kromit në Krastë 
në rrethin e Matit, për dhënien e pagave personelit 
drejtues administartiv, dhënien e pagave të 
pezulluara personelit drejtues administrativ, 
relacionet e Ministrisë së Industrisë së Minierave 
dhe Energjetikës për këtë problem. 

01.16.1989 - 
10.26.1989 

57 

292 Vendim i Këshillit të Ministrave, për krijimin e 
Drejtorisë së Përgjithshme Elektroenergjetike, 
relacion i Ministrisë së Industrisë dhe Minierave 
për këtë problem. 

02.27.1989 - 
03.16.1989 

12 
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293 Vendime të Këshillit të Ministrave, për miratime 
sheshesh ndërtimi, mbi nxjerrjen e mineralit të 
kromit nga ushtria në vendburimin e Malit të 
Lopës, miratimi i sheshit të ndërtimit të Uzinës së 
Ferrokromit në Elbasan, ndërtimi i disa objekteve 
të Ministrisë së Industrisë, të Fabrikës së Pasurimit 
të Kromit në Kam të Tropojës, shtimin e tokave 
bujqësore, mbrojtja e tyre, relacionet e Ministrisë së 
Industrisë dhe Minierave dhe të Energjetikës. 

01.19.1989 - 
11.30.1989 

93 

294 Vendim i Këshillit të Ministrave, për miratim shesh 
ndërtimi të puseve të naftës e të gazit, relacion i 
Ministrisë së Industrisë dhe të Minierave për këtë 
problem. 

04.04.1989 - 
04.21.1989 

11 

295 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi vënien në 
përdorim të makinave të pa vëna në punë. 

08.28.1989 - 
10.20.1989 

13 

296 Vendime të Këshillit të Ministrave, për disa 
ndryshime në planin e vitit 1989, miratimin e 
planit të prodhimit të materialeve të çmuara për 
vitin 1989 për Ministrinë e Industrisë  dhe 
Minierave dhe të Energjetikës, relacione përkatëse. 

03.16.1989 - 
07.21.1989 

26 

297 Vendime të Këshillit të Ministrave, për miratimin e 
rezervave të mineraleve të dobishme, 
funksionimin e komisionit të rezervave të naftës 
dhe të gazit dhe të mineraleve të tjera të dobishme, 
relacionet e Ministrisë së Industrisë së Minierave 
dhe Energjetikës. 

10.23.1989 - 
12.28.1989 

49 

298 Vendim i Këshillit të Ministrave, për ndryshimin e 
emërtimit të ofiçinës mekanike "Kastriot Muço" në 
Vlorë, relacion i Drejtorisë së Përgjithshme të 
Industrisë Mekanike për këtë problem. 

11.27.1989 - 
12.20.1989 

7 

299 Vendim i Këshillit të Ministrave, për miratimin e 
sheshit të ndërtimit për repartin e prodhimit të 
aksesorëve të hekurudhave, relacion i Drejtorisë së 
Përgjithshme të Industrisë Mekanike për këtë 
problem. 

09.28.1989 - 
10.26.1989 

9 

300 Vendim i Këshillit të Ministrave, për furnizimin 
me solar të Kombinatit të Autotraktorëve "Enver 
Hoxha", relacion i Drejtorisë së Përgjithshme të 
Industrisë Mekanike për këtë problem. 

01.06.1989 - 
01.09.1989 

7 

301 Vendime të Këshillit të Ministrave, për disa 
ndryshime në treguesit e planit të vitit 1989, shtesë 
fondi në valutë jotregtare, relacionet e Ministrisë së 
Industrisë së Lehtë për këtë problem. 

05.13.1989 - 
12.16.1989 

16 

302 Vendim i Këshillit të Ministrave, për importimin e 
një linje për filaturim leshi për sixhade si dhe i një 
linje të prodhimit të konfeksioneve me material të 
porositësit, relacionet e Ministrisë së Industrisë së 
Lehtë për këtë problem. 

02.11.1989 - 
06.19.1989 

29 
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303 Vendime të Këshillit të Ministrave, për dhënie 
shpërblimi për vështirësi pune, aktivizim 
pensionistësh me shpërblim në Kombinatin e 
Tekstileve "Stalin" në Tiranë, përgatitjen e 
punëtorëve të rinj dhe të nxënësve në ekonomi, 
relacionet e Industrisë së Lehtë për këtë problem. 

01.24.1989 - 
09.08.1989 

28 

304 Vendime të Këshillit të Ministrave, për rritjen e 
vleftës se plotë të objektit të Muzeut "Enver 
Hoxha" në Tiranë si dhe rikonstruksioni i 
Kinoklubit të Kombinatit të Tekstileve "Stalin" në 
Tiranë, relacion i Ministrisë së Ndërtimit, i 
Bashkimit të Përgjithshëm të Bashkimeve 
Profesionale për këtë problem. 

04.12.1989 - 
12.04.1989 

20 

305 Vendim i Këshillit të Ministrave, për kalimin e 
veprimtarisë së studimit e të projektit të dambave 
në Institutin e Studimeve e të Projektimeve Nr.3, 
relacion i Ministrisë së Ndërtimit për këtë problem. 

01.23.1989 - 
04.29.1989 

8 

306 Vendime të Këshillit të Ministrave, për shpejtimin 
e punimeve në objektin kufi "Gjykatë-Prokurori" 
në rrethin e Gjirokastrës, aktivizimin në ndërtim të 
forcave të detyruara në rrethet Gjirokastër e 
Tepelenë, zgjerimi i vijës kufizuese të ndërtimit të 
nyjes së përzgjedhjes së inerteve prej guri në 
Ersekë, i stadiumit të ri të qytetit të Fierit, 
relacionet e Ministrisë së Ndërtimit për këtë 
problem të Gjykatës së Lartë, Ministrisë së Punëve 
të Brendshme për këtë problem. 

08.25.1989 - 
11.09.1989 

47 

307 Vendim i Këshillit të Ministrave, për krijimin e 
Ndërmarrjes së Ndërtimeve Hidroteknike në 
rrethin e Tiranës, relacion i Ministrisë së Ndërtimit 
për këtë problem. 

06.29.1989 - 
09.14.1989 

21 

308 Vendime të Këshillit të Ministrave, për krijimin e 
Institutit të Studimeve e të Projektimeve të 
Veprave Hidroteknike si dhe të Ndërmarrjes së 
Materialeve të Ndërtimit në Peqin, relacion i 
Ministrisë së Ndërtimit për këtë problem. 

06.07.1989 - 
12.31.1989 

21 

309 Vendim i Këshillit të Ministrave, për importimin e 
pjesëve për tribuna. 

07.18.1989 - 
07.24.1989 

4 

310 Vendim i Këshillit të Ministrave, për dhënie kredi 
afatgjate për përfundimin e punimeve në banesat 
vetjake të filluara me mjetet e vetë qytetarëve, 
relacion i Ministrisë së Ekonomisë Komunale për 
këtë problem. 

12.21.1988 - 
01.23.1989 

7 

311 Vendim i Këshillit të Ministrave, për pjesëmarrjen 
e vendit tonë në ekspozita e panaire filatelike 
ndërkombëtare, relacion i Drejtorisë së 
Përgjithshme të Postë-Telegraf-Telefonave për këtë 
problem. 

01.20.1989 - 
04.06.1989 

11 

312 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi dhënie kredi 
bankare afatshkurtër në valutë, relacion i 
Drejtorisë së Përgjithshme të Postë-Telegraf-
Telefonave për këtë problem. 

12.31.1988 - 
01.16.1989 

10 
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313 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi miratimin e 
planit të organizimit e të sigurimit të ndërlidhjes së 
Komitetit Qendror të Partisë së Punës së Shqipërisë 
dhe të Këshillit të Ministrave për kohë lufte si dhe 
të planit të kalimit të linjave e të kanaleve të 
ndërlidhjes Postë-Telegraf-Telefonave, Ministrisë 
së Mbrojtjes Popullore dhe të Ministrisë së Punëve 
të Brendshme, relacion i Drejtorisë së Përgjithshme 
të Postë-Telegraf-Telefonave për këtë problem. 

02.22.1989 - 
03.23.1989 

26 

314 Vendim i Këshillit të Ministrave, për miratimin në 
parim të projektmarrëveshjes ndërmjet Qeverisë së 
Republikës Demokratike Gjermane dhe Qeverisë 
së Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë, 
për bashkëpunimin në fushën e postave dhe të 
telekomunikacioneve, relacion i Drejtorisë së 
Përgjithshme të Postë-Telegraf-Telefonave për këtë 
problem. 

03.02.1989 - 
03.16.1989 

22 

315 Vendim i Këshillit të Ministrave, për miratimin në 
parim të projekmarrëveshjes në fushën e postë-
telekomunikacioneve ndërmjet Qeverisë së 
Republikës Popullore të Turqisë dhe Qeverisë së 
Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë, 
relacion i Drejtorisë së Përgjithshme të Postë-
Telegraf-Telefonave dhe të Ministrisë së Punëve të 
Jashtme për këto probleme. 

01.26.1989 25 

316 Vendime të Këshillit të Ministrave, për ndërtimin e 
veprës "Ujitje në formë shiu në fushën e Maliqit", 
ndryshime në vleftat e plota të veprave ujitëse, 
rikonstruksioni i kanalit ujitës të Krutjes në 
Lushnje, hartimi i skemës së ujitjes së tokave të 
vendit, relacionet e Ministrisë së Industrisë së 
Minierave dhe Energjetikës për këtë problem. 

01.13.1989 - 
09.06.1989 

68 

317 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi përbërjen e 
komisioneve të atestimit të racave, emërime në 
tabelën e pagave, krijim stacionesh zooteknike në 
Tropojë, Kukës, Gjirokastër, Skrapar, ndarjen e 
punëve në kategori për efekt pensioni, kalimi i 
ndërmarrjes parafabrikate bujqësore në 
ndërmarrjen bonifikimi, kalim dhe krijim 
ndërmarrje bonifikimi në vartësi të komiteteve 
ekzekutive të këshillave popullore të rretheve, 
ndarjen e SMT-së në Cërrik, relacionet e Ministrisë 
së Bujqësisë për këtë problem. 

12.26.1988 - 
12.22.1989 

75 

318 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi disa 
kompetenca të organeve shtetërore dhe ekonomike 
në fushën e organizimit të drejtimit dhe të 
zhvillimit të ekonomisë popullore, relacion i 
Ministrisë së Bujqësisë për këtë problem. 

11.09.1989 - 
11.30.1989 

8 
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319 Vendime të Këshillit të Ministrave, për miratimin e 
projektit të bashkëpunimit teknik ndërmjet vendit 
tonë dhe FAO-së, përmirësimi i prodhimit 
bujqësor, miratimi i platformës së bisedimeve me 
Republikën Socialsite të Rumanisë, për 
bashkëpunimin ekonomik, relacionet e Ministrisë 
së Bujqësisë për këtë problem. 

04.04.1989 - 
04.08.1989 

83 

320 Vendime të Këshillit të Ministrave, për zgjatjen e 
afatit të kthimit të kësteve të kredive të 
prapambetura të disa kooperativave bujqësore, 
pjesëmarrjen shtetërore edhe në financimin e 
mjeteve xhiruese për KTL-të dhe kooperativat 
bujqësore, dhënie e paradhënie të disa 
kooperativave, shtesë në planin e valutës për 
shpenzime jotregtare, për përdorimin e fitimit në 
ndërmarrje, relacionet e Ministrisë së Bujqësisë për 
këtë problem. 

12.30.1988 - 
11.30.1989 

62 

321 Vendime të Këshillit të Ministrave, për tregtinë 
kooperativiste në qytet, për furnizimin me drith të 
blegtorisë në ndërmarrjet bujqësore. 

03.02.1989 - 
09.25.1989 

14 

322 Vendime të Këshillit të Ministrave, për therrjen e 
kafshëve meshkuj në rritje nën peshat kufi, për 
shpejtimin e plotësimit të nevojave të popullit me 
mish, relacion i Ministrisë së Bujqësisë për këtë 
problem. 

02.06.1989 - 
12.30.1989 

21 

323 Vendime të Këshillit të Ministrave, për nxjerrjen 
jashtë përdorimit të pjesëve të ndërrimit të 
ndërtesave ekonomike dhe administrative, 
shfrytëzimin e mjeteve të mekanikës bujqësore, 
mbi ngrohjen e serrave me xham e kaldaja, 
relacionet e Ministrisë së Bujqësisë për këtë 
problem. 

08.31.1989 - 
12.28.1989 

35 

324 Vendime të Këshillit të Ministrave, për 
përmirësimin e organizimit të punës në 
grumbullimin e bimëve mjekësore, eterovajore e 
tanifere, relacion i Ministrisë së Industrisë 
Ushqimore për këtë problem. 

12.30.1989 - 
12.31.1989 

11 

325 Vendime të Këshillit të Ministrave, për furnizimin 
me çimento për veprat ujore të bujqësisë, 
furnizimin me gazoil dhe vajra lubrifikante për 
veprat ujore, relacionet e Ministrisë së Bujqësisë 
për këtë problem. 

03.08.1989 - 
08.10.1989 

16 

326 Vendime të Këshillit të Ministrave, për miratimin e 
kontratës tip ndërmjet stacionit të makinave e të 
traktorëve dhe kooperativës bujqësore, relacion i 
Ministrisë së Bujqësisë për këtë problem. 

11.14.1989 - 
11.30.1989 

8 
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327 Vendime të Këshillit të Ministrave, për çmimet e 
blerjes dhe të shitjes së patates për farë, të 
produkteve bujqësore e blegtorale të tufëzave e të 
ngastrave për anëtarët e brigadave të 
kooperativave bujqësore, për çmimin dhe 
qarkullimin e thasëve prej plastmasi të nitrat-
amonit dhe të uresë, relacionet e Ministrisë së 
Bujqësisë për këtë problem. 

08.09.1989 - 
10.26.1989 

31 

328 Vendime të Këshillit të Ministrave, për ndryshimin 
e zërit kadastral të 100 ha tokë arë në pemëtoret e 
ndërmarrjes bujqësore "Përparimi" në rrethin e 
Sarandës, relacion i Ministrisë së Bujqësisë për këtë 
problem. 

09.09.1989 - 
10.20.1989 

10 

329 Vendim i Këshillit të Ministrave, për disa masa që 
duhen marrë në shfrytëzimin e pyjeve, relacion i 
Ministrisë së Bujqësisë për këtë problem. 

02.25.1989 - 
04.21.1989 

17 

330 Vendim i Këshillit të Ministrave, për kriteret e 
vlerësimit të veprimtarisë të instituteve e të 
organizmave të tjerë kërkimorë-shkencorë, që e 
ushtrojnë veprimtarinë e tyre me drejtim 
ekonomik, relacion i Ministrisë se Financave për 
këtë problem. 

01.08.1989 - 
02.13.1989 

55 

331 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi Buxhetin e 
Shtetit të vitit 1989 dhe për Buxhetin Faktik të 
Shtetit të vitit 1987, relacion i Ministrisë së 
Financave për këtë problem. 

01.07.1989 - 
01.16.1989 

31 

332 Vendim i Këshillit të Ministrave, për kontrollin 
dhe tagrin doganor, relacion i Ministrisë së 
Financave për këtë problem. 

09.13.1989 - 
09.30.1989 

10 

333 Vendime të Këshillit të Ministrave, për trajtimin e 
të huajve që strehohen në Republikën Popullore 
Socialiste të Shqipërisë, për kontributin që derdhin 
ndërmarrjet, institucionet, kooperativat bujqësore 
për Sigurimet Shoqërore Shtetërore, shtesë në 
shpenzimet për vitin 1989, relacionet e Ministrisë 
së Financave për këtë problem. 

08.17.1989 - 
12.22.1989 

23 

334 Vendime të Këshillit të Ministrave, për financimin 
e mjeteve xhiruese të ndërmarrjeve dhe të 
investimeve, ndryshime në planin e të ardhurave e 
të shpenzimeve jotregtare në valutë të lirë për vitin 
1989, përdorimi i fondeve nga shitja e hotelit në 
Itali, relacionet e Ministrisë së Financave për këtë 
problem. 

05.05.1989 - 
10.21.1989 

33 

335 Vendime të Këshillit të Ministrave, për disa masa 
për forcimin e regjimit të kursimit, për përballimin 
e dëmeve të shkaktuara nga ciklonet në rrethin e 
Dibrës, dhënien e ndihmës ekonomike për 
përkujdesjen e një fëmije, relacion i Ministrisë së 
Financave për këtë problem. 

04.14.1989 - 
10.03.1989 

33 
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336 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi normat e 
reja të amortizimit të makinerive e mjeteve të 
transportit, dhënie fondi për blerje e riparim 
autoveturash, financimin e makinerive e të 
pajisjeve të importuara mbi planin e vitit 1989, 
relacionet e Ministrisë së Financave për këtë 
problem. 

08.03.1989 - 
12.22.1989 

32 

337 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi dhënien e 
një kilogrami ar Ministrisë së Industrisë së Lehtë 
për eksperimentimin e prodhimit të artikujve 
artistikë prej floriri, relacion i Ministrisë së 
Industrisë së Lehtë për këtë problem. 

11.25.1989 - 
12.04.1989 

7 

338 Vendime të Këshillit të Ministrave, për përdorimin 
e përkohshëm në ekonomi të dispozitave të Bankës 
së Shtetit Shqiptar, relacionet e Drejtorisë së 
Përgjithshme të Bankës së Shtetit Shqiptar për këtë 
problem. 

01.19.1989 - 
04.04.1989 

23 

339 Vendime të Këshillit të Ministrave, për disa shtesa 
në numrin e punonjësve në organikë të Drejtorisë 
së Përgjithshme të Bankës së Shtetit Shqiptar, 
relacionet e Drejtorisë së Përgjithshme të Bankës së 
Shtetit Shqiptar për këtë problem. 

04.12.1989 - 
05.20.1989 

21 

340 Vendime të Këshillit të Ministrave, për rritjen e 
mëtjeshme të të ardhurave nga transaksionet, 
relacion i Drejtorisë së Përgjithshme të Bankës së 
Shtetit Shqiptar për këtë problem. 

05.19.1989 14 

341 Vendim i Këshillit të Ministrave, për uljen e 
vleftave të plota të veprave të vitit 1989, relacion i 
Drejtorisë së Përgjithshme të Bankës së Shtetit 
Shqiptar për këtë problem. 

06.30.1989 25 

342 Vendime të Këshillit të Ministrave, për dhënie ari 
nga Thesari i Shtetit si dhe për shitje numizmatike, 
relacion i Drejtorisë së Përgjithshme të Bankës së 
Shtetit Shqitpar, Presidiumit të Kuvendit Popullor 
për këtë problem. 

06.05.1989 - 
09.13.1989 

16 

343 Vendim i Këshillit të Ministrave, për autorizimin e 
Bankës së Shtetit Shqitpar, të lidhë marrëveshje 
bankare me Bankën Federale Gjermane, relacion i 
Bankës së Shtetit Shqiptar për këtë problem. 

01.21.1989 16 

344 Vendime të Këshillit të Ministrave, për prekjen e 
gjendjes së bilancit valutor, kalimi i valutës 
tregtare në atë jotregtare për përdorim të 
përkohshëm në ekonomi të depozitave në valutë, 
dhënie fondi në valutë të Ministrisë së 
Shëndetësisë, relacionet e Drejtorisë së 
Përgjithshme të Bankës së Shtetit Shqiptar për këtë 
problem. 

03.29.1989 - 
12.16.1989 

32 
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345 Vendim i Këshillit të Ministrave, për dhënien e 
pagave të pezulluara personelit drejtues 
administrativ, relacion i Ministrisë së Industrisë 
dhe të Minierave, Ministrisë së Ndërtimit, 
Drejtorisë së Përgjithshme të Industrisë Mekanike 
për këtë problem. 

12.20.1989 - 
12.23.1989 

16 

346 Vendime të Këshillit të Ministrave, për planin e 
Arkës së Bankës së Shtetit Shqiptar dhe planin e 
kreditit për vitin 1989, relacion i Drejtorisë së 
Përgjithshme të Bankës së Shtetit Shqiptar, 
Presidiumit të Kuvendit Popullor për këtë 
problem. 

01.20.1989 - 
05.20.1989 

25 

347 Vendim i Këshillit të Ministrave, për miratimin e 
anëtarësisë në dy organizmat e FAO-së për 
peshkimin, relacion i Ministrisë së Industrisë 
Ushqimore për këtë problem. 

03.13.1989 - 
04.06.1989 

49 

348 Vendime të Këshillit të Ministrave, për ndërtimin e 
koçekëve të misrit në rrethin e Shkodrës, ngritjen e 
punishtes komplekse të përpunimit të produkteve 
bujqësore e blegtorale në kooperativën bujqësore të 
Konispolit në Sarandë, relacionet e Ministrisë së 
Industrisë Ushqimore për këtë problem. 

06.08.1989 - 
07.10.1989 

21 

349 Vendime të Këshillit të Ministrave, për nxjerrjen 
jashtë përdorimit të duhaneve për ambalazhet, 
relacionet e Ministrisë së Industrisë Ushqimore për 
këtë problem. 

01.04.1989 - 
07.07.1989 

20 

350 Vendim i Këshillit të Ministrave, për shtesë në 
planin e numrit të punonjësve dhe në fondin e 
pagave, riorganizimi i disa ndërmarrjeve tregtare, 
relacionet e Ministrisë së Tregtisë së Brendshme 
për këtë problem. 

05.08.1989 - 
12.25.1989 

23 

351 Vendime të Këshillit të Ministrave, për hartimin 
dhe shqyrtimin e porosive të mallrave të importit 
dhe përcaktimin e përgjegjësisë në blerjen e tyre, 
miratimin e kontratës tip për furnizimin me 
perime, bostan, patate, fruta të njoma dhe rrush, 
për qarkullimin monetar, relacionet e Ministrisë së 
Tregtisë së Brendshme për këtë problem. 

12.12.1989 - 
12.28.1989 

21 

352 Vendim i Këshillit të Ministrave, për ndryshimin e 
çmimeve të shitjes me pakicë të kartolinave në 
njësitë e turizmit, rritjen e vleftës së plotë të 
ndërtim-montimit të hotelit të turizmit në Vlorë e 
Gjirokastër, relacionet e Ministrisë së Tregtisë së 
Brendshme për këtë problem. 

02.15.1989 - 
12.27.1989 

27 

353 Vendime të Këshillit të Ministrave, për 
eksperimentimin e formës së re të shpërblimit të 
punonjësve të tregtisë me pakicë dhe të ushqimit 
social. 

09.18.1989 - 
10.07.1989 

17 
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354 Vendime të Këshillit të Ministrave, për çmimin e 
shitjes me pakicë të mishit të derrit të importit, të 
vezëve, kalimin në emërtesë të komiteteve 
ekzekutive të këshillave popullore të rretheve të 
disa artikujve bujqësorë për caktimin e çmimeve të 
blerjes e të shitjes me pakicë, relacionet e Ministrisë 
së Tregtisë së Brendshme për këtë problem. 

01.31.1989 - 
04.07.1989 

24 

355 Vendime të Këshillit të Ministrave, për miratimin e 
sheshit të ndërtimit të frigoriferit 3.000 tonësh për 
perime në Tiranë si dhe ndërtimi i tij, relacionet e 
Ministrisë së Tregtisë së Brendshme për këtë 
problem. 

02.15.1989 - 
08.11.1989 

49 

356 Vendime të Këshillit të Ministrave, për 
organizimin e vepritmarisë tregtare "Ditët e 
Shqipërisë në Mynih", krijimin e Zyrës Tregtare në 
Mynih të Republikës Federale Gjermane, relacionet 
e Ministrisë së Tregtisë së Jashtme për këtë 
problem. 

12.20.1989 - 
12.22.1989 

23 

357 Vendime të Këshillit të Ministrave, për miratimin e 
rregullores së Komitetit Ekzekutiv të Këshillit 
Popullor të Rrethit, për veprimtarinë e organeve 
dhe të ndërmarrjeve të tregtisë së jashtme në 
fushën e çmimeve, për përgatitjen e ekspozitës në 
panairet ndërkombëtare, relacionet e Ministrisë së 
Tregtisë së Jashtme për këtë problem. 

01.09.1989 - 
02.18.1989 

35 

358 Vendime të Këshillit të Ministrave, për miratimin e 
shesheve të ndërtimit të depove në Fier, në Lushnj 
dhe në Elbasan, relacionet e Ministrisë së Tregtisë 
së Jashtme për këtë problem. 

03.11.1989 - 
10.04.1989 

21 

359 Vendime të Këshillit të Ministrave, për 
pjesëmarrjen e vendit tonë në panairet 
ndërkombëtare gjatë vitit 1989, për riorganizimin e 
Dhomës së Tregtisë së Republikës Popullore 
Socialiste të Shqipërisë, relacion i Ministrisë së 
Tregtisë së Jashtme për këtë problem. 

01.16.1989 - 
11.04.1989 

13 

360 Vendime të Këshillit të Ministrave, për miratimin 
në parim të projektprotokollit tregtar me Austrinë, 
për zhvillimin e marrëdhënieve tregtare, të 
projektprotokollit për shkëmbimin e mallrave dhe 
pagesat për vitin 1989, relacionet e Ministrisë së 
Tregtisë së Jashtme për këtë problem. 

02.23.1989 - 
06.08.1989 

46 

361 Vendime të Këshillit të Ministrave, për një shtesë 
në planin e valutës për shpenzime jotregtare për 
vitin 1989, relacionet e Ministrisë së Tregtisë së 
Jashtme për këtë problem. 

10.06.1989 - 
12.13.1989 

19 

362 Vendime të Këshillit të Ministrave, për trajtimin në 
import të pjesëve të këmbimit të automjeteve, 
autogomave, rripave trapezoidalë dhe vajrave 
lubrifikantë, relacion i Ministrisë së Tregtisë së 
Jashtme për këtë problem. 

06.10.1989 - 
07.24.1989 

8 
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363 Vendime të Këshillit të Ministrave, për miratimin e 
platformës së bisedimeve, lidhur me 
bashkëpunimin teknik me Republikën Federale 
Gjermane për vitin 1989. 

03.13.1989 - 
03.16.1989 

15 

364 Vendime të Këshillit të Ministrave, për alokacionet 
e punonjësve të Përfaqësisë Diplomatike të 
Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë në 
Poloni, realcion i Ministrisë së Punëve të Jashtme 
për këtë problem. 

06.21.1989 - 
07.07.1989 

9 

365 Vendime të Këshillit të Ministrave, për miratimin e 
projektprotokollit për shkëmbimin e mallrave 
ndërmjet Qeverisë së Republikës Popullore 
Socialiste të Shqipërisë dhe Këshillit Ekzekutiv 
Federativ të Kuvendit të Jugosllavisë, për 
bashkëpunimin ekonomik, industrial, teknik e 
shkencor me Qeverinë e Republikës Greke, 
miratimin e protokollit të mbledhjes së 39-të të 
Komisionit të Përbashkët Shqiptaro-Jugosllav, për 
incidentet kufitare si dhe bashkëpunimin teknik e 
shkencor me Republikën Socialiste Federative të 
Jugosllavisë, relacionet e Ministrisë së Punëve të 
Jashtme, Komisionit të Planit të Shtetit për këtë 
problem. 

02.24.1989 - 
10.13.1989 

75 

366 Vendim i Këshillit të Ministrave, për miratimin në 
parim të projektmarrëveshjes së bashkëpunimit 
ekonomik, industrial e teknik ndërmjet Qeverisë 
Federale të Republikës së Austrisë dhe Qeverisë së 
Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë, 
relacion i Komisionit të Planit të Shtetit për këtë 
problem. 

08.24.1989 - 
11.30.1989 

15 

367 Vendim i Këshillit të Ministrave, për miratimin e 
marrëveshjes ndërmejt Qeverisë së Republikës 
Popullore Socialiste të Shqipërisë dhe Këshillit 
Ekzekutiv Federativ të Jugosllavisë, për krijimin e 
Komitetit të Përzier Shqiptaro-Jugosllav për 
bashkëpunimin ekonomik e tekniko-shkencor, 
relacion i Ministrisë së Punëve të Jashtme për këtë 
problem. 

02.25.1989 - 
03.16.1989 

9 

368 Vendim i Këshillit të Ministrave, për miratimin e 
marrëveshjes në fushën e postë-telegraf-telefonave 
ndërmjet Qeverisë së Republikës Popullore 
Socialiste të Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës 
së Turqisë, relacion i Ministrisë së Punëve të 
Jashtme për këtë problem. 

02.25.1989 - 
03.16.1989 

25 

369 Vendim i Këshillit të Ministrave, për miratimin e 
marrëveshjes kulturore ndërmjet Qeverisë së 
Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë dhe 
Qeverisë së Republikës së Turqisë, relacion i 
Ministrisë së Punëve të Jashtme për këtë problem. 

02.25.1989 - 
03.16.1989 

16 
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370 Vendim i Këshillit të Ministrave, për miratimin në 
parim të projekmarrëveshjes për bashkëpunimin 
finaniar ndërmjet Qeverisë së Republikës 
Popullore Socialiste të Shqipërisë dhe Qeverisë së 
Republikës Federative të Gjermanisë, relacion i 
Ministrisë së Punëve të Jashtme për këtë problem. 

01.18.1989 - 
03.16.1989 

39 

371 Vendime të Këshillit të Ministrave, për miratimin e 
projektmarrëveshjes së bashkëpunimit ekonomik, 
industrial e tekniko-shkencor ndërmjet Qeverisë së 
Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë dhe 
Qeverisë së Republikës Popullore të Kinës, 
miratimin e projekmarrëveshjes për 
bashkëpunimin kulturor e arsimor me Kubën, 
relacionet e Ministrisë së Punëve të Jashtme, 
Ministrisë së Tregtisë së Jashtme për këtë problem. 

08.21.1989 - 
11.09.1989 

31 

372 Vendim i Këshillit të Ministrave, për miratimin në 
parim të projektkontrollit të Sesionit të Parë të 
Komisionit të Përbashkët për Bashkëpunimit 
Ekonomik, Industrial e Teknik ndërmjet 
Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë dhe 
Qeverisë së Republikës Popullore të Hungarisë, 
relacionet e Komisionit të Planit të Shtetit për këtë 
problem. 

02.13.1989 - 
02.14.1989 

14 

373 Vendim i Këshillit të Ministrave, për miratimin në 
parim të projektmarrëveshjes ndërmjet Republikës 
Popullore Socialiste të Shqipërisë dhe Republikës 
Popullore të Hungarisë, për bashkëpunimin 
ekonomik, industrial e teknik si dhe me Qeverinë e 
Republikës Popullore të Bullgarisë, Qeverinë e 
Republikës së Kubës, relacionet e Komisionit të 
Planit të Shtetit, Ministrisë së Punëve të Jashtme 
për këtë problem. 

01.25.1989 - 
10.11.1989 

38 

374 Vendim i Këshillit të Ministrave, për miratimin në 
parim të projektit ALB/90 kompjuterizimi i 
shërbimit të statistikës me fondin e popullsisë së 
Kombeve të Bashkuara, relacion i Komisionit të 
Planit të Shtetit për këtë problem. 

01.20.1989 - 
01.30.1989 

48 

375 Vendim i Këshillit të Ministrave, për miratimin e 
njoftimeve dhe të evidencave që i dërgohen 
Këshillit të Ministrave, relacion i Komisionit të 
Planit të Shtetit për këtë problem. 

11.15.1989 - 
12.05.1989 

14 

376 Vendime të Këshillit të Ministrave, për kufijtë 
maksimalë e minimalë të çmimeve të blerjes së 
patateve, perimeve, bostanit, frutave, mbi kalimin 
në emërtesë të komiteteve ekzekutive për caktimin 
e çmimeve të blerjes e të shitjes me pakicë, 
probleme të caktimit të çmimeve, të kompetencave 
të organeve shtetërore dhe ekonomike, relacionet e 
Ministrisë së Financave, Komisionit të Planit të 
Shtetit për këtë problem. 

02.20.1989 - 
12.28.1989 

73 
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377 Vendim i Këshillit të Ministrave, për disa shtesa në 
numrin e punonjësve në organikë në këshillat 
popullore të fshatrave të bashkuara, relacion i 
Komisionit të Planit të Shtetit për këtë problem. 

04.27.1989 - 
06.14.1989 

9 

378 Vendime të Këshillit të Ministrave, për shtesa në 
planin e vitit 1989 të Këshillit Qendror të 
Bashkimeve Profesionale të Shqipërisë, shtesë në 
valutë jotregtare, relacionet e Komisonit të Planit të 
Shtetit për këtë problem. 

11.06.1989 - 
11.11.1989 

16 

379 Vendim i Këshillit të Ministrave, për vënien në 
qarkullim ekonomik të çeliqeve të petëzuara të 
rezervës shtetërore, relacion i Komisioni të Planit 
të Shtetit për këtë problem. 

06.13.1989 - 
07.24.1989 

11 

380 Vendim i Këshillit të Ministrave, për kompetencat, 
për emërtesat e treguesve të planit në sektorin e 
bujqësisë dhe të industrisë ushqimore, për 
planifikimin me kompetenca më të zgjeruara të 
bazës në bujqësi dhe në industrinë ushqimore, 
relacion i Komisionit të Planit të Shtetit për këtë 
problem. 

05.09.1989 - 
05.10.1989 

23 

381 Vendim i Këshillit të Ministrave, për krijimin e 
qendrave ekonomiko-administrarive të 
institucioneve arsimore, kulturore e fiskulturore të 
rajoneve në rrethin e Tiranës, relacionet e 
Ministrisë së Arsimit për këtë problem. 

03.11.1989 - 
03.30.1989 

22 

382 Vendime të Këshilit të Ministrave, për disa shtesa 
në planin e numrit të punonjësve mësimorë dhe në 
fondin e pagave si dhe pagat e punonjësve të 
arsimit dhe të kulturës, relacionet e Ministrisë së 
Arsimit për këtë problem. 

06.28.1989 - 
12.11.1989 

42 

383 Vendime të Këshilit të Ministrave, për disa shtesa 
në pranimet e reja në arsimin e mesëm e të lartë 
për vitin 1989, bursa e nxënësve dhe e studentëve, 
relacionet e Ministrisë së Arsimit për këtë problem. 

06.08.1989 - 
12.20.1989 

31 

384 Vendime të Këshilit të Ministrave, për një shtesë në 
planin e shpenzimeve jotregtare për vitin 1989, 
relacionet e Ministrise së Arsimit për këtë problem. 

08.22.1989 - 
11.15.1989 

16 

385 Vendim i Këshillit të Ministrave, për përmirësimin 
e mëtejshëm të punës në shtëpitë e foshnjës dhe të 
fëmijës, relacion i Ministrisë së Arsimit për këtë 
problem. 

11.03.1989 - 
11.30.1989 

8 

386 Vendim i Këshillit të Ministrave, për emërtimin e 
Institutit të Lartë Pedagogjik në Shkodër e 
Gjirokastër, relacion i Ministrisë së Arsimit për 
këtë problem. 

01.30.1989 - 
04.01.1989 

12 

387 Vendim dhe udhëzim i Këshillit të Ministrave, për 
disa ndryshime në përbërjen e Komitetit të 
Shkencës dhe të Teknikës, detyrat e komiteteve, të 
ministrive, institucioneve të tjera qendrore në 
fushën e marrëdhënieve me organizmat 
ndërkombëtarë. 

01.12.1989 - 
11.19.1989 

16 
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388 Vendim i Këshillit të Ministrave, për miratimin në 
parim të projektdokumentit të qeverisë së rajonit të 
Mesdheut, për zhvillimin e akuakulturës në 
rajonin e Mesdheut (Medrap) Faza II. 

03.18.1989 - 
04.06.1989 

55 

389 Vendime të Këshillit të Ministrave, për miratim në 
parim të projektprogramit të bashkëpunimit 
shkencor e teknik ndërmjet Republikës Popullore 
Socialiste të Shqipërisë, Greqisë, Rumanisë, Kubës, 
relacionet e Komitetit të Shkencës dhe të Teknikës 
për këtë problem. 

02.01.1989 - 
09.19.1989 

36 

390 Vendim i Këshllit të Ministrave, për miratimin në 
parim të projektmarrëveshjes ndërmjet Qeverisë së 
Republikë Socialiste të Çekosllovakisë dhe 
Qeverisë së Republikës Popullore Socialiste të 
Shqipërisë, për bashkëpunimin tekniko-shkencor, 
relacion i Komitetit të Shkencës dhe Teknikës për 
këtë problem. 

08.07.1989 - 
11.30.1989 

18 

391 Vendime të Këshillit të Ministrave, për miratimin 
në parim të projektit rajonal me PNUD-in "Rrjeti 
Evropian i Bioteknologjisë Mikrobiale dhe i 
Bioinxhinerisë si dhe aplikimi i sistemeve të 
efektshme për mbrojtjen e produkteve ushqimore", 
relacionet e Komitetit të Shkencës dhe Teknikës 
për këtë problem. 

02.28.1989 - 
10.17.1989 

71 

392 Vendim i Këshillit të Ministrave, për miratimin e 
fushave të kualifikimit e të specializimit në 
Republikën Federale Gjermane për vitin 1989, 
relacion i Komitetit të Shkencës dhe Teknikës për 
këtë problem. 

01.13.1989 - 
12.23.1989 

14 

393 Vendim i Këshillit të Ministrave, për normat e 
projektimit për ministritë dhe institucionet 
qendrore. 

02.15.1989 94 

394 Vendime të Këshillit të Ministrave, për miratimin 
në parim të projektit të PNUD-it për forcimin e 
teknikave bërthamore nëpërmjet një reaktori, për 
pakësimin e rrezikut sizmik në Mesdhe, 
shfrytëzimin e fondeve të besimit të organizatave 
ndërkombëtare, relacionet e Komitetit të Shkencës 
dhe Teknikës për këtë problem. 

01.07.1989 - 
02.17.1989 

107 

395 Vendime të Këshillit të Ministrave, për dhënin e 
një sasie valute Drejtorisë së Përgjithshme të 
Radiotelevizionit, relacioni përkatës. 

03.29.1989 - 
04.03.1989 

8 

396 Vendime të Këshillit të Ministrave, për trajtimin e 
pjesëmarrësve të grupeve artistike amatore në 
Kongresin e 6-të të Frontit Demokratik të 
Shqipërisë si dhe festave të 45-Vjetorit të krijimit të 
Qeverisë Demokratike në Berat e të 45-Vjetorit të 
Çlirimit të Atdheut, relacion i Komitetit të Kulturës 
dhe Arteve për këtë problem. 

06.07.1989 - 
11.06.1989 

23 
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397 Vendime të Këshillit të Ministrave, për ndryshim 
zëri kadrastral, rritjen e planit të shtypjes së 
dokumentacionit, pajtmit në shërbimin informativ 
të Agjencisë "Rojter", shtesë plani e valutës 
jotregtare, rritjen e të ardhurave valutore për 
veprimtaritë kulturore artistike, shitjen e veprave 
të artit, relacionet e Komitetit të Kulturës dhe të 
Arteve për këtë problem. 

02.23.1989 - 
12.15.1989 

52 

398 Vendime të Këshillit të Ministrave, për shtesë 
fondesh për mjekimin e të sëmurëve jashtë shtetit, 
sigurimin e vaksinës kundër fruthit, përgatitjen e 
punëtorëve të rinj që janë në marrëdhënie pune, 
shtesë në planin e shpenzimeve jotregtare, shtesë 
në numrin e punonjësve në çerdhe, relacionet e 
Ministrisë së Shëndetësisë për këto probleme. 

07.22.1989 - 
11.15.1989 

43 

399 Vendime të Këshillit të Ministrave, për uljen e 
çmimeve të shitjes me pakicë të disa barnave me 
qarkullim të ngadalshëm si dhe firot e mallrave 
gjatë ruajtjes së transportimit dhe tregtimit të tyre, 
relacionet e Ministrisë së Shëndetësisë për këtë 
problem. 

03.11.1989 - 
11.30.1989 

46 

400 Vendime të Këshillit të Ministrave, për krijimin e 
qendrave ekonomiko-administrative të 
institucioneve shëndetësore të rajoneve në rrethin 
e Tiranës, rritjen e vleftës së plotë të objektit të 
spitalit Iballë të rrethit të Pukës, relacionet e 
Ministrisë së Shëndetësisë për këtë problem. 

03.06.1989 - 
04.28.1989 

19 

401 Vendime të Këshillit të Ministrave, për miratimin 
në parim të projektmarrëveshjes shëndetësore 
midis Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë 
dhe Polonisë, Republikës Demokratike të 
Gjermanisë, Republikës së Turqisë, relacionet e 
Ministrise së Shëndetësisë për këtë problem. 

02.15.1989 - 
05.05.1989 

37 

402 Vendime të Këshillit të Ministrave, për rritjen e 
vleftës së plotë të objekteve "Degëzimi  
hekurudhor për në Fabrikën e Letrës në Kavajë 
dhe trekëndëshi hekurudhor në Vlorë, kalimin e 
veprimtarisë së prodhimit të autobuzëve nga 
Ministria e Transporteve në Drejtorinë e 
Përgjithshme të Ministrisë Mekanike, relacionet e 
Ministrisë së Transporteve për këtë problem. 

01.08.1989 - 
08.03.1989 

28 

403 Vendim i Këshillit të Ministrave, për trajtimin e 
Delegacionit të Republikës Federale të Gjermanisë, 
që do të marrë pjesë në përurimin e linjës ajrore 
Frankfurt-Tiranë-Frankfurt, relacion i Ministrisë së 
Punëve të Jashtme për këtë problem. 

05.18.1989 - 
06.06.1989 

29 

404 Vendim i Këshillit të Ministrave, për miratimin e 
marrëveshjes ndërmjet Qeverisë së Republikës 
Popullore Socialiste të Shqipërisë dhe Qeverisë së 
Republikës së Francës, për transportin ajror civil, 
relacion i Ministrisë së Punëve të Jashtme për këtë 
problem. 

05.18.1989 - 
06.06.1989 

29 
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405 Vendime të Këshillit të Ministrave, për ndërtimin e 
shtesës në godinën e Aeroportit të Rinasit", 
"Gjelbërimit me oleandra të rrugës ndihmëse 
Tiranë-Vlorë-Durrës", relacionet e Ministrisë së 
Transporteve për këtë problem. 

04.26.1989 - 
09.19.1989 

24 

406 Vendime të Këshillit të Ministrave, për emërime e 
lëvizje kuadri për ministritë, institucionet e tjera 
qendrore, relacionet dhe korrespondencat 
përkatëse. 

12.03.1988 - 
12.27.1989 

188 

406/1 Vendime të Këshillit të Ministrave, për emërime e 
lëvizje kuadri për ministritë, institucionet e tjera 
qendrore, relacionet dhe korrespondencat 
përkatëse. 

12.03.1988 - 
12.27.1989 

245 

407 Vendime të Këshillit të Ministrave, për emërime e 
lëvizje kuadri për Këshillin e Ministrave, 
Ministrinë e Mbrojtjes Popullore, Ministrinë e 
Arsimit, Drejtorinë e Pritjes, Komitetin e Shkencës, 
korrespondencat përkatëse. 

01.06.1989 - 
08.15.1989 

59 

408 Vendim i Këshillit të Ministrave, për disa 
ndryshime në pagat e institucioneve qendrore. 

05.30.1989 - 
06.01.1989 

5 

409 Vendim i Këshillit të Ministrave, për riorganizimin 
e Komisionit Kombëtar të Republikës Popullore 
Socialiste të Shqipërisë për UNESKO-n, relacion i 
Ministrisë së Punëve të Jashtme për këtë problem. 

08.30.1989 - 
09.04.1989 

14 

410 Vendim i Këshillit të Ministrave, për miratimin e 
Komisionit të Kontrollit të Shtetit. 

09.25.1989 6 

411 Vendime të Këshillit të Ministrave, për miratimin e 
përbërjes së Kolegjiumit të Ministrisë së 
Transporteve, Ministrisë së Arsimit, Ministrisë së 
Industrisë dhe Minierave dhe të Ministrisë së 
Tregtisë së Jashtme, relacionet përkatëse. 

11.23.1988 - 
07.11.1989 

42 

412 Vendime të Këshillit të Ministrave, për dhënie 
pensioni për merita të veçanta, relacionet e 
komiteteve ekzekutive të këshillave popullore të 
rretheve Tiranë e Berat për këtë problem. 

05.23.1989 - 
09.23.1989 

40 

413 Vendim i Këshillit të Ministrave, për caktimin e 
anëtarëve të Komitetit të Çmimeve të Republikës. 

04.03.1989 7 

4 Probleme me karakter të përgjithshëm.   

414 Diskutim i Zëvendëskryetarit të Këshillit të 
Ministrave Besnik Bekteshi në analizën vjetore 
1988, për përgatitjen shtetërore-civile mbajtur më 
datën 14.01.1989. 

01.14.1989 12 

415 Procesverbal datë 03.02.1989, për disa detyra të 
Plenumit të 7-të të Komitetit Qendror të Partisë së 
Punës së Shqipërisë. 

02.03.1989 24 

416 Diskutim i Ministër Sekretatit të Përgjithshëm të 
Këshillit të Ministrave, Enver Halili, mabjtur në 
mbledhjen e Aparatit të Këshillit të Ministrave datë 
06.03.1989, për objektin, metodën e punës dhe 
strukturën organizative të Aparatit të Këshillit të 
Ministrave. 

03.06.1989 12 
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417 Fjala e anëtarit të Byrosë Politike të Komitetit 
Qendror të Partisë së Punës së Shqipërisë dhe 
Kryetarit të Këshillit të Ministrave, Adil Çarçani, 
mbajtur në datën 03.03.1989 në Plenumin e 
Komitetit të Partisë së Rrethit të Lezhës. 

03.03.1989 31 

418 Diskutim i Kryetarit të Këshillit të Ministrave, Adil 
Çarçani, mbajtur në mbledhjen e Aparatit të 
Këshillit të Ministrave, datë 05.04.1989 lidhur me 
fjalën e shokut Ramiz Alia në mbledhjen e 
organizuar në Komitetin Qendror të Partisë së 
Punës së Shqipërisë me sekretarët e parë të 
rretheve. 

04.05.1989 19 

419 Fjala e Kryetarit të Këshillit të Ministrave, Adil 
Çarçani, në Konferencën e 15-të të Frontit 
Demokratik të rrethit të Gjirokastrës, datë 
25.05.1989. 

05.25.1989 25 

420 Diskutim i Kryetarit të Këshillit të Ministrave, Adil 
Çarçani, mbajtur në mbledhjen e organizuar me 
disa kryetarë të komiteteve ekzekutive të 
këshillave popullore të rretheve dhe me disa 
drejtorë ndërmarrjesh që kanë rezultuar me ngritje 
kostoje në 3-mujorin e parë të këtij viti, datë 
16.05.1989. 

05.16.1989 6 

421 Diskutim i Kryetarit të Këshillit të Ministrave, Adil 
Çarçani, mbajtur në aktivin e organizuar në datën 
01.06.1989 për rritjen e efektivitetit të ekonomisë 
mbi bazën e përvojës së rrethit të Tiranës. 

06.01.1989 7 

422 Fjala e Kryetarit të Këshillit të Ministrave, Adil 
Çarçani, mbajtur në datën 15.10.1989 me 
aksionistët në qendrën e aksionit të ullirit në Priskë 
të rrethit të Tiranës. 

10.15.1989 15 

423 Procesverbal i mbledhjes datë 05.12.1989, për disa 
objektiva të grupeve të punës që do të studiojnë 
rrugët konkrete të përmirësimit të mëtejshëm të 
treguesve të projektplanit të vitit 1990. 

12.05.1989 22 

5 Veprimtari me shtete dhe organizata të huaja.   

424 Bisedim i zhvilluar më datën 10.02.1989 në pritjen 
që i bëri Kryetari i Këshillit të Ministrave, Adil 
Çarçani, Ministrit të Tregtisë së Jashtme të 
Republikës Socialiste të Çekosllovakisë, Jan 
Shqerba. 

02.10.1989 23 

425 Bisedim i shokut Adil Çarçani, Kryetar i Këshillit 
të Ministrave, Ambasadorit të Jashtëzakonshëm 
dhe Fuqiplotë të Republikës Franceze në 
Republikën Popullore Socialiste të Shqipërisë, Filip 
Legren, me rastin e largimit të tij nga Shqipëria 
datë 14.04.1989. 

04.14.1989 12 

426 Bisedim i Kryeministrit me Zëvendëskryetarin e 
Këshilit të Ministrave të Republikës Demokratike 
Gjermane, Horst Zele, më 07.11.1989. 

11.07.1989 11 
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427 Bisedim më 20.06.1989 i Kryeministrit me 
Ministrinë e Jashtme të Republikës Demokratike 
Gjermane, Oskar Fisher. 

06.20.1989 13 

428 Bisedim i zhvilluar në pritjen që Kryetari i Këshillit 
të Ministrave, Adil Çarçani, i bëri Ministrit të 
Punës, të Punësimit dhe të Përgatitjes Profesionale 
të Republikës Franceze, Zhan Pier Suason, në 
datën 28.09.1989. 

09.28.1989 12 

429 Bisedim i Kryeministrit me Ministrin e Tregtisë së 
Jashtme të Republikës Italiane, Renato Buxhero, 
datë 08.11.1989. 

11.08.1989 16 

430 Disktim i Kryeministrit të Shqipërisë, Adil Çarçani, 
mbajtur më datën 16.11.1989 me disa ministra për 
situatën ndërkombëtare. 

11.16.1989 9 

431 Bisedim i datë 10.11.1989 i Kryeministrit në pritjen 
që i bëri Ministrit të Jashtëm të Republikës së 
Kubës, Isidora Maimierka. 

11.10.1989 17 

432 Bisedim i Kryeministrit që i bëri Ambasadorit të 
Jashtëzakonshëm dhe Fuqiplotë të Republikës 
Socialiste të Vietnamit, Ndoc Thank, me rastin e 
largimit nga Shqipëria. 

11.16.1989 16 

433 Bisedim i zhvilluar në pritjen që Zëvendëskryetari 
i Këshillit të Ministrave, Manush Myftiu, i bëri 
Zëvendëskryetarit për Punët e Jashtme të 
Republikës së Irakut, Nizar Hamdum, në datën 
24.06.1989. 

06.24.1989 14 

434 Bisedim i zhvilluar në pritjen që Zëvendëskryetari 
i Këshillit të Ministrave, Manush Myftiu, i bëri 
Zëvendësministrit të Punëve të Jashtme të 
Republikës Socialiste të Rumanisë, Kostandin 
Oançea, datë 20.01.1989. 

01.20.1989 10 

435 Bisedim i zhvilluar në pritjen që Zëvendëskryetari 
i Këshillit të Ministrave, Manysh Myftiu, i bëri 
Zëvendësnënsekretarit në Ministrinë e Punëve të 
Jashtme të Republikës së Turqisë, Tansh Bleda, 
datë 20.01.1989. 

01.20.1989 12 

436 Bisedim i zhvilluar më datën 20.01.1989 në pritjen 
që Zëvendëskryetari i Këshillit të Ministrave, 
Manysh Myftiu, i bëri Sekretarit të Përgjithshëm të 
Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës 
Greke, Kostantinos Georgiu. 

01.20.1989 12 

437 Bisedim i zhvilluar në datën 19.01.1989 në pritjen 
që Zëvendëskryetari i Këshillit të Ministrave, 
Manush Myftiu, i bëri Zëvendësministrit të 
Jashtëm të Bullgarisë, Ivan Ganev. 

01.19.1989 5 

438 Bisedim i zhvilluar në pritjen që zëvendëskryetari i 
Këshillit të Ministrave, Manush Myftiu i bëri 
zëvendëskryetarit Federativ për Punët e Jashtme të 
Jugosllavisë, Milivoje Maksiç datë 19.01.1989. 

01.19.1989 14 
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439 Bisedim i zhvilluar në pritjen që zëvendëskryetari i 
Këshillit të Ministrave, Pali Miska i bëri 
zëvendëskryeministrit të Qeverisë së Republikës 
Socialiste të Rumanisë Stefan Andre datë 
05.04.1989. 

04.05.1989 10 

440 Bisedim i zhvilluar në pritjen që ministri pranë 
Kryesisë së Këshillit të Ministrave, Farudin Hoxha 
i bëri delegacionit parlamentar austriak të kryesuar 
nga bashkëkryetari i Asamblesë Kombëtare Gerulf 
Stiks datë 15.06.1989. 

06.15.1989 14 

441 Bisedim i zhvilluar në pritjen që ministri pranë 
Kryesisë së Këshillit të Ministrave, Farudin Hoxha 
i bëri ministrit të Punëve të Jashtme të Republikës 
Demokratike Gjermane Oskar Fisher, datë 
20.06.1989. 

06.20.1989 8 

6 Sektori i Përgjithshëm.   

442 Porosi të Këshillit të Ministrave, dërguar 
ministrive dhe institucioneve të tjera qendrore, 
komiteteve ekzekutive të këshillave popullore të 
rretheve, për administrimin, ruajtjen e zhvillimin e 
pronës dhe forcimin e kontrollit në të gjitha hallkat 
e ekonomisë. 

12.18.1989 5 

443 Porosi të Këshillit të Ministrave, dërguar 
ministrive, institucioneve të tjera qendrore, 
komiteteve ekzekutive të këshillave popullore të 
rretheve, për disa masa për zbatimin e disiplinës 
proletare në punë. 

02.04.1989 4 

444 Porosi të Këshillit të Ministrave, dërguar 
ministrive, institucioneve të tjera qendrore, 
komiteteve ekzekutive të këshillave popullore të 
rretheve, për studimin dhe zgjerimin e 
kompetencave. 

02.04.1989 17 

445 Porosi të Këshillit të Ministrave, dërguar 
ministrive, institucioneve të tjera qendrore, 
komiteteve ekzekutive të këshillave popullore të 
rretheve, mbi marrjen e masave parandaluese për 
mbrojtjen kundër zjarreve të objekteve të 
ndryshme ekonomike. 

04.27.1989 1 

446 Projektematika e çështjeve që mund të shqyrtojë 
Këshilli i Ministrave dhe Kryesia e Këshillit të 
Ministrave për periudhën prill-dhjetor 1989, 
Plenumi i Komitetit Qendror të Partisë së Punës së 
Shqipërisë dhe Byroja Politike e Komitetit Qendror 
të Partisë së Punës së Shqipërisë për vitin 1989. 

03.03.1989 31 

447 Njoftim i Këshillit të Ministrave, dërguar disa 
ministrive mbi punën e bërë në zbatim të detyrave 
të Plenumit të 6-të të Komitetit Qendror të Partisë 
së Punës së Shqipërisë si dhe telegram, dërguar 
komiteteve ekzekutive të rretheve dhe rajoneve të 
Tiranës, mbi zbatimin e detyrave të Plenumit të 8-
të të Komitetit Qendror të Partisë së Punës së 
Shqipërisë. 

11.13.1989 - 
12.19.1989 

12 
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448 Tematika e problemeve, dërguar Komitetit 
Qendror të Partisë së Punës së Shqipërisë dhe 
Presidiumit të Kuvendit Popullor, mbi tematikën e 
problemeve që do të shqyrtohen gjatë vitit 1990 në 
Plenumin e Komitetit Qendror të Partisë së Punës 
së Shqipërisë, në Byronë Politike të Komitetit 
Qendror të Partisë së Punës së Shqipërisë, në 
Sekretariatin e Komitetit Qendror të Partisë së 
Punës së Shqipërisë, në Kuvendin Popullor dhe 
Presidiumin e Kuvendit Popullor, projekttematika 
dërguar ministrive për këtë problem. 

10.20.1989 - 
12.08.1989 

15 

449 Platformë për përgatitjen e mbledhjes së 
ministrave të Punëve të Jashtme të shteteve të 
Ballkanit, tetor 1990, që do të shqyrtohet në Byronë 
Politike të Komitetit Qendror të Partisë së Punës së 
Shqipërisë, dërguar Komitetit Qendror të Partisë së 
Punës së Shqipërisë. 

08.24.1989 12 

450 Ligjvendim i Presidiumit të Kuvendit Popullor, 
vendim i Komitetit Qendror të Partisë së Punës së 
Shqipërisë, për krijimin e Komitetit për 
Bashkëpunimin Ekonomik me Jashtë, emërimi i 
kryetarit të këtij komiteti, relacion dërguar 
Presidiumit të Kuvendit Popullor për këtë 
problem. 

12.12.1989 - 
12.28.1989 

27 

451 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me 
Presidiumin e Kuvendit Popullor, për ndërtimin e 
veprave dhe vënien e tyre në shfrytëzim sipas 
nismave të marra. 

10.13.1989 - 
12.20.1989 

9 

452 Vendim i Sekretariatit të Komitetit Qendror të 
Partisë së Punës së Shqipërisë, për festimin e 45-
Vjetorit të Çlirimit të Atdheut e të fitores së 
revolucionit popullor si dhe letër e Këshillit të 
Ministrave, dërguar komiteteve ekzekutive të 
këshillave popullore të rretheve për festimin e 
kësaj feste. 

03.17.1989 - 
11.24.1989 

7 

453 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me 
Drejtorinë e Pritjes, për kalim fondesh në 
shpenzime efektive si për dhurata, për mjekim për 
fatkeqësitë në familje. 

01.05.1989 - 
05.18.1989 

14 

454 Letër e Këshillit të Ministrave, dërguar ministrive, 
për disa masa për mënjanimin e diferencave në 
transportimin e mallrave, relacion i Komisionit të 
Kontrollit të Shtetit për këtë problem. 

11.25.1989 - 
12.27.1989 

10 

455 Korrespondenca e Këshillit të Ministrave me 
Komisionin Shtetëror të Frekuencave dhe disa 
ministri, për ndarjen e bandave të frekuencave për 
shërbimet e radiokomunikacioneve në diapazonin 
9-2000 KHZ si dhe miratimin e kërkesave për 
importin e radio-aparaturave për vitin 1989. 

12.17.1988 - 
01.16.1989 

30 

456 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Mbrojtjes Popullore, për 
shpërmblimin e ushtarëve që punojnë për nxjerrjen 
e kromit. 

10.17.1989 - 
10.23.1989 

3 
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457 Njoftime të Ministrisë së Punëve të Brendshme, 
mbi zjarret, dëmet dhe aksidentet automobilistike, 
që kanë ndodhur në tremujorin e 3-të të vitit 1989, 
njoftim përmbledhës i Këshillit të Ministrave. 

10.26.1989 - 
10.30.1989 

11 

458 Miratim nga Këshilli i Ministrave, i Komisionit 
Qendror të Internimit dhe Dëbimit. 

02.23.1989 - 
02.27.1989 

4 

459 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me 
Komitetin Qendror të Partisë së Punës së 
Shqipërisë (Institutin i Studimeve Marksiste-
Leniniste), me Drejtorinë e Përgjithshme të 
Industrisë Mekanike, për plotësimin e disa 
nevojave me kompjutera. 

01.21.1989 - 
01.31.1989 

4 

460 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me 
Presidiumin e Kuvendit Popullor, njoftim i 
Këshillit të Ministrave, mbi masat që do të merren 
nga problemet e ngritura në Komisionin e 
Përhershëm të Punëve të Jashtme të Kuvendit 
Popullor, probleme të ngritura në mbledhjet e 
këshillave popullore të rretheve si dhe në 
Legjslaturën e 11-të të Kuvendit Popullor. 

11.14.1988 - 
06.24.1989 

37 

461 Njoftime të Këshillit të Ministrave, dërguar 
Presidiumit të Kuvendit Popullor, për forcimin e 
shërbimit shëndetësor në institucionet 
shëndetësore të shëndetësisë, zgjidhjen e disa 
problemeve të ngritura për shëndetësinë në 
Sesionin e 5-të të Legjslaturës së 11-të të Kuvendit 
Popullor, konkluzionet e Kuvendit Popullor për 
këtë problem. 

06.24.1989 - 
08.05.1989 

38 

7 Drejtoria e Parë Ekonomike.   

462 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me 
Komisionin e Planit të Shtetit, Ministrinë e 
Industrisë dhe të Minierave, Komitetin e Kulturës 
dhe të Arteve, për shtypjen e dokumentacionit 
ekonomik, financiar e nënoperacional, njoftim i 
Komisionit të Planit të Shtetit. 

01.14.1989 7 

463 Miratimi nga Këshilli i Ministrave i përbërjes së 
Komsionit të rezervave të naftës e të gazit dhe 
mineraleve të tjera të dobishme për vitet 1989-1990. 

04.15.1989 - 
04.24.1989 

4 

464 Korrespondenca e Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Industrisë dhe Minierave dhe 
Energjetikës, për dërgim specialistësh jashtë shtetit 
për specializim dhe marrje përvoje, pjesëmarrje në 
kongrese, simpoziume, konferenca, panaire, hyrje 
në objekte ekonomike të specialistëve të huaj, 
relacionet e Ministrisë së Industrisë së Minierave 
dhe e Energjetikës për këto probleme. 

12.01.1988 - 
10.10.1989 

100 

465 Porosi të Këshilit të Ministrave, dërguar ministrive, 
Komitetit të Këshillit Popullor të Rrethit të Dibrës, 
për marrjen e masave për plotësimin e detyrave të 
planit në ndërmarrjet e kromit në Bulqizë. 

01.06.1989 12 
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466 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Industrisë dhe Minierave, Ministrinë e 
Tregtisë së Jashtme, për kërkesën e firmës 
gjermano-perëndimore "KHD Humbald", për të 
bërë provën e mostrës së mineralit të bakrit. 

02.07.1989 4 

467 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Industrisë dhe Minierave dhe 
Ministrinë e Energjetikës, Komisionin e Planit të 
Shtetit, Ministrinë e Tregtisë së Jashtme, mbi 
furnizimin me përparësi të Kombinatit Metalurgjik 
"Çeliku i Partisë" në Elbasan me qymyr pluhur nga 
Memaliaj. 

01.06.1989 2 

468 Urdhër i Këshillit të Ministrave, dërguar 
komiteteve ekzekutive të këshillave popullore të 
rretheve, mbi masat që duhen marrë për kursimin 
e energjisë elektrike. 

02.13.1989 - 
02.27.1989 

17 

469 Informacion i Ministrisë së Punëve të Brendshme, 
mbi disa shqetësime në UPTHN në Ballsh, si 
rezultat i veprimit intensiv të korrozionit në 
makineritë e pajisjet e saj si dhe masat e marra për 
këtë problem. 

01.23.1989 3 

470 Informacion i Ministrisë së Punëve të Brendshme, 
për disa probleme e mangësi në shpimin e puseve 
në zonën e Povelçës, njoftim i kësaj drejtorie për 
këtë problem. 

06.21.1989 6 

471 Njoftim i Fabrikës së Porcelanit në Tiranë, dërguar 
Këshillit të Ministrave, mbi cilësinë e lëndëve të 
para që vijnë nga minierat, njoftim i kësaj drejtorie 
për këtë problem. 

09.29.1989 3 

472 Fjala e Kryetarit të Këshillit të Ministrave, Adil 
Çarçani, mbajtur në Drejtorinë e Kombinatit 
Metalurgjik "Çeliku i Partisë" në Elbasan, në datën 
28.04.1989 në takimin me specialistë dhe kuadro të 
këtij kombinati. 

04.28.1989 11 

473 Fjala e anëtarit të Byrosë Politike të Komitetit 
Qendror të Partisë dhe Kryetarit të Këshillit të 
Ministrave, Adil Çarçani, mbajtur në mbledhjen e 
Byrosë së Komitetit të Partisë së Rrethit të 
Elbasanit, datë 29.04.1989. 

04.29.1989 28 

474 Fjala e Kryetarit të Këshillit të Ministrave, Adil 
Çarçani, mbajtur në takimin  me punëtorët e 
uzinës së ferro-kromit në Kombinatin Metalurgjik 
"Çeliku i Partisë" në Elbasan, më datë 28.04.1989. 

04.28.1989 11 

475 Fjala e Kryetarit të Këshillit të Ministrave, mbajtur 
në datën 28.04.1989 në takimin që u organizua me 
punëtorë, kuadro e specialistë të hidrocentralit të 
Banjës në rrethin e Elbasanit. 

04.28.1989 26 

476 Diskutim i Kryetarit të Këshillit të Ministrave, Adil 
Çarçani, mbajtur në Aktivin Kombëtar për vënien 
në punë të makinerive dhe të pajisjeve të 
përdorura, datë 30.06.1989. 

06.30.1989 7 
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477 Korrespondenca e Këshillit të Ministrave me 
Drejtorinë e Përgjithshme të Industrisë Mekanike, 
për pjesëmarrje në aktivitete ndërkombëtare për 
dërgim specialistësh jashtë shtetit. 

12.22.1988 - 
10.30.1989 

17 

478 Porosi të Këshillit të Ministrave, për përmirësimin 
e furnizimit me hekurishte të Kombinatit të 
Autotraktorëve "Enver Hoxha" në Tiranë. 

02.02.1989 4 

479 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me 
Drejtorinë e Përgjithshme të Industrisë Mekanike, 
për miratimin për anëtarësi në organizatën 
ndërkombëtare për kërkimet dhe prodhimet 
inxhinierike. 

06.07.1989 - 
06.17.1989 

11 

480 Urdhër i Këshillit të Ministrave, dërguar Ministrisë 
së Industrisë së Lehtë, Ministrisë së Tregtisë së 
Brendshme, Komisionit të Planit të Shtetit, për 
uljen e eksportit të tekstileve për furnizimin e 
tregut të brendshëm. 

04.12.1989 2 

481 Korrespondenca e Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Industrisë së Lehtë, Ministrinë e 
Transporteve, për lëvizjen e autoveturave, shtesë të 
numrit të autorizimeve të lëvizjes së automjeteve 
materialo-teknike si dhe qarkullim automjeti jashtë 
rrethit. 

01.14.1989 - 
01.26.1989 

8 

482 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Industrisë së Lehtë, për miratimin e 
aktivitetit me jashtë për marrje përvoje. 

01.28.1989 - 
02.17.1989 

6 

483 Fjala e Kryetarit të Këshillit të Ministrave, Adil 
Çarçani, mbajtur në takimin e organizuar  me 
punëtorë specialistë dhe kuadro të ndërtimit në 
Bovillë të rrethit të Tiranës, më datë 15.10.1989. 

10.15.1989 14 

484 Program pune i Këshillit të Ministrave, dërguar 
Ministrisë së Ndërtimit, Ministrisë së Arsimit, 
Ministrisë së Ekonomisë Komunale, disa 
komiteteve ekzekutive të këshillave popullore të 
rretheve, për ndërtimin me aksion të konvikteve të 
Universitetit të Tiranës "Enver Hoxha". 

07.07.1989 7 

485 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Ndërtimit, për pjesëmarrje në 
mbledhjen e Këshillit të Përgjithshëm të RILEM-it, 
pjesë si dhe në Kongresin e Dytë të Specialistëve të 
Sistemit Kompjuter. 

06.01.1989 - 
10.28.1989 

23 

486 Njoftim i Këshillit të Ministrave, dërguar 
Presidiumit të Kuvendit Popullor, mbi disa 
probleme të ndërtimeve në fshat, të ngritura këto 
në Komisionin e Përhershëm të Ndërtim-
Transportit të PTT-së së Kuvendit Popullor. 

07.01.1989 - 
10.18.1989 

13 



 

Numri  
dosjeve 

Titulli Viti 
(Filluar-
Mbaruar) 

Sasia e 
fletëve 

    

487 Porosi të Këshillit të Ministrave, korrespondencë 
me Komitetin Qendror të Partisë, Komitetin 
Ekzekutiv të Këshillit Popullor të Rrethit të 
Sarandës, Mirditës, për furnizimin me ujë të 
pijshëm të fshatrave të këtyre rretheve si dhe 
marrjen e masave për kursimin e energjisë 
elektrike, të ujit të pijshëm dhe atij teknologjik. 

01.26.1989 - 
07.05.1989 

13 

488 Letër e Këshillit të Ministrave, dërguar Ministrisë 
së Ekonomisë Komunale, komiteteve ekzekutive të 
këshillave popullore të rretheve, për emërtimin e 
rrugëve të qyteteve, porosi të Presidiumit të 
Kuvendit Popullor për këtë problem. 

04.11.1989 4 

489 Porosi të Këshillit të Ministrave, dërguar Ministrisë 
së Ekonomisë Komunale, Ministrisë së 
Transporteve, Ministrisë së Tregtisë së Brendshme, 
për marrjen e masave për sezonin e plazhit për 
problemin e furnizimit dhe shërbimit shëndetësor. 

05.13.1989 - 
05.30.1989 

6 

490 Letër e Këshillit të Ministrave, dërguar ministrive 
dhe institucioneve të tjera qendrore, komiteteve 
ekzekutive të këshillave popullore të rretheve, për 
disiplinimin e bisedimeve telefonike me jashtë. 

08.01.1989 2 

491 Korrespondendë e Këshillit të Ministrave me 
Drejtorinë e Përgjithshme të Postë-Telegraf-
Telefonave, për miratim aktiviteti me jashtë shtetit. 

11.01.1989 - 
11.25.1989 

8 

8 Drejtoria e Dytë Ekonomike.   

492 Fjala e Kryetarit të Këshillit të Ministrave, Adil 
Çarçani, mbajtur në mbledhjen e organizuar në 
Komitetin e Partisë të Rrethit të Tiranës me 
drejtuesit e disa kooperativave bujqësore të rrethit 
të Tiranës dhe të Krujës, për furnzimin e dyqaneve 
të fshatit në qytet, më datë 12.12.1989. 

12.12.1989 11 

493 Fjala e Kryetarit të Këshillit të Ministrave, Adil 
Çarçani, mbajtur në datën 27.04.1989, në 
kooperativën bujqësore të Bradasheshit në rrethin 
e Elbasanit. 

04.27.1989 16 

494 Fjala e Kryetarit të Këshillit të Ministrave, Adil 
Çarçani, në kooperativën bujqësore të Lazaratit në 
rrethin e Gjirokastrës, më datë 25.05.1989. 

05.25.1989 20 

495 Fjala e Kryetarit të Këshillit të Ministrave, Adil 
Çarçani, mbajtur në Ndërmarrjen Bujqësore të 
Lunxhërisë në rrethin e Gjirokastrës, më datë 
26.05.1989. 

05.26.1989 18 

496 Fjala e Kryetarit të Këshillit të Ministrave, Adil 
Çarçani, mbajtur në takimin me kuadrot e 
kooperativës së Vriserasë në rrethin e Gjirokastës, 
më datë 26.05.1989. 

05.26.1989 18 

497 Fjala e Kryetarit të Këshillit të Ministrave, Adil 
Çarçani, në kooperativën bujqësore të 
Fushëbardhës në rrethin e Gjirokastrës, më datë 
28.05.1989. 

05.27.1989 18 
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498 Diskutim të Zëvendëskryetarit të Këshillit të 
Ministrave, Manush Myftiu, mbajtur në mbledhjen 
e organizuar datë 09.01.1989 me disa kryetarë të 
komiteteve ekzekutive të këshillave popullore të 
rretheve, për problemin e realizimit të detyrave në 
pemëtari. 

01.09.1989 7 

499 Diskutim i Zëvendëskryetarit të Këshillit të 
Ministrave dhe Ministrit të Punëve të Brendshme, 
Hekuran Isai, mbajtur në mbledhjen e organizuar 
me kryetarë të komiteteve ekzekutive të këshillave 
popullore të rretheve dhe me disa shokë ministra 
për disa probleme e drejtime të punës për 
realizimin e detyrave në bujqësir për vitin 1989 më 
datë 09.01.1989. 

01.09.1989 13 

500 Telegrame, porosi të Këshillit të Ministrave, 
dërguar komiteteve ekzekutive të këshillave 
popullore të rretheve, Ministrisë së Bujqësisë, për 
probleme të organizimit të punës në bujqësi, masat 
që duhet të merren për përmirësimin e gjendjes. 

01.20.1989 - 
08.10.1989 

7 

501 Korrespondenca e Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Bujqësisë, për miratimin e programit 
të bashkëpunimit bujqësor me Turqinë, për 
nënshkrim e lidhje protokolli të Ministrisë së 
Bujqësisë dhe Ministrisë së Bujqësisë dhe të 
Peshkimit të Mbretërisë së Hollandës. 

04.13.1989 - 
10.07.1989 

31 

502 Letër e Këshillit të Ministrave, për kthimin e 
thasëve të ambalazhit të nitratit të uresë si dhe 
masat që duhen marrë për mirëadministrimin e 
thasëve prej plastmasi të plehrave kimike, relacion 
i Komisionit të Planit të Shtetit për këtë problem. 

02.02.1989 - 
10.26.1989 

19 

503 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me 
Komisionin e Planit të Shtetit, për kthimin e huasë 
së farës së drithit e të fasules, njoftim i Komisionit 
të Planit të Shtetit për këtë problem. 

12.09.1989 7 

504 Letër e Këshillit të Ministrave, dërguar ministrive 
dhe institucioneve të tjera qendrore, komiteteve 
ekzekutive të këshillave popullore të rretheve, për 
disa shkelje të disiplinës së planit e të asaj 
financiare në përdorimin e fondeve për investime. 

11.15.1989 6 

505 Letër e Këshillit të Ministrave, dërguar ministrive, 
institucioneve të tjera qendrore, komiteteve 
ekzekutive të këshillave popullore të rretheve, mbi 
disa mangësi në shqyrtimin e miratimin e 
bilanceve kontabël dhe masat që duhen marrë, 
relacion i Drejtorisë së Përgjithshme të Bankës së 
Shtetit Shqiptar për këtë problem. 

08.22.1989 - 
09.07.1989 

13 
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506 Porosi të Kryesisë së Këshillit të Ministrave, më 
datë 16.05.1989, dërguar Ministrisë së Financave, 
Komisionit të Planit të Shtetit, Ministrisë së 
Ndërtimit, Ministrisë së Industrisë së Lehtë, 
komiteteve ekzekutive të këshillave popullore të 
rretheve Mirditë, Dibër, Elbasan, Vlorë, Tiranë, 
Korçë, Mat, për masat që duhen marrë nga 
ndërmarrjet dhe dikasteret për uljen e 
shpenzimeve që kanë rënduar koston e prodhimit. 

05.20.1989 44 

507 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me 
Drejtorinë e Përgjithshme të Bankës së Shtetit 
Shqiptar, mbi bashkëpunimin me firmën japoneze 
ITATO si dhe dërgimi i një specialisti në Itali, për 
t'u njohur me praktikat bankare. 

01.07.1989 - 
04.21.1989 

6 

508 Autorizim i Këshillit të Ministrave, për dhënien e 
pagave persoenlit drejtues administrativ. 

02.08.1989 3 

509 Korrespondencë r Këshillit të Ministrave me 
Drejtorinë e Përgjithshme të Bankës së Shtetit 
Shqiptar, Ministrinë e Ekonomisë Komunale, mbi 
dhënien e një sasie argjendi. 

05.17.1989 - 
05.26.1989 

5 

510 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me 
Drejtorinë e Përgjithshme të Bankës së Shtetit 
Shqiptar, për lidhje marrëveshje për 
bashkëpunimin financiar me Republikën Federale 
të Gjermanisë. 

06.01.1989 6 

511 Diskutim i Kryetarit të Këshillit të Ministrave, Adil 
Çarçani, mbajtur në mbledhjen e organizuar në 
Drejtorinë e Përgjithshme të Bankës së Shtetit, më 
datë 18.02.1989. 

02.18.1989 26 

512 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Industrisë Ushqimore, për miratim 
aktiviteti me jashtë shtetit si dhe miratim për sjellje 
specialistësh nga jashtë shtetit, relacionet e 
Ministrisë për këtë problem. 

03.06.1989 - 
05.23.1989 

16 

513 Diskutim i Zëvendëskryetarit të Këshillit të 
Ministrave dhe Ministrit të Bujqësisë, Pali Miska, 
mbajtur në mbledhjen e organizuar me kryetarët e 
komiteteve të këshillave popullore të rretheve, për 
problemin e funrizimit të popullit, më datë 
20.03.1989. 

03.20.1989 18 

514 Njoftime të Këshillit të Ministrave, korrespondencë 
me Ministrinë e Tregtisë së Brendshme, për 
furnizimin me magnetofon për punën e bërë dhe 
masat që duhet të merren për tregtinë në sezonin 
veror 1989. 

03.17.1989 - 
07.29.1989 

14 

515 Njoftim i Këshillit të Ministrave, dërguar 
Presidiumit të Kuvendit Popullor, për disa masa të 
marra në zbatim të detyrave për ruajtjen e 
administrimin e pronës në sektorin e tregtisë, 
materiali i Presidiumit të Kuvendit Popullor për 
këtë problem. 

01.10.1989 - 
11.25.1989 

14 
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516 Porosi të Këshillit të Ministrave, dërguar Ministrisë 
së Tregtisë së Brendshme, komiteteve ekzekutive 
të këshillave popullore të rretheve Tiranë, Durrës, 
Shkodër, për përmirësimin e mëtejshëm të punës 
për prodhimin dhe shpërndarjen e artikujve të 
përdorimit të gjerë për popullin. 

05.25.1989 4 

517 Korrespondenc e Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Tregtisë së Brendshme, për tregtimin e 
cigares "Partizani", relacion i Ministrisë për këtë 
problem. 

06.10.1989 - 
07.10.1989 

8 

518 Fjala e Kryetarit të Këshillit të Ministrave, Adil 
Çarçani, mbajtur në mbledhjen e organizuar me 
disa drejtues e punonjës të tregtisë së jashtme në 
Ministrinë e Tregtisë së Jashtme, në datën 
12.09.1989. 

09.12.1989 19 

519 Diskutim i anëtarit të Byrosë Politike të Komitetit 
Qendror të Partisë dhe Kryetarit të Këshillit të 
Ministrave shokut, Adil Çarçani, mbajtur në 
aktivin kombëtar për uljen e importit dhe rritjen e 
eksportit në datën 05.07.1989, nisja e kësaj fjale 
ministrive, institucioneve qendrore, komiteteve 
ekzekutive të këshillave popullore të rretheve. 

07.05.1989 - 
07.26.1989 

21 

520 Diskutim i Kryetarit të Këshilit të Ministrave, Adil 
Çarçani, mbajtur në mbledhjen e organiziar me 
disa shokë ministra e drejtorë drejtorish, për 
bilancin e eksport-importit datë 25.03.1989. 

03.25.1989 10 

521 Diskutim i Kryetarit të Këshilit të Ministrave, Adil 
Çarçani, mbajtur në datën 27.10.1989 në mbledhjen 
e organiziar me disa drejtues të ndërmarrjeve të 
tregtisë së jashtme, për funskionet e Dhomës së 
Tregtisë. 

10.27.1989 15 

522 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Punëve të Jashtme, Ministrinë e 
Bujqësisë, Ministrinë e Industrisë Ushqimore, për 
bashkëpunimin ekonomik, platformën për 
bisedime si dhe përfundimin e marrëveshjes me 
Bullgarinë dhe Rumaninë. 

09.07.1989 - 
10.28.1989 

19 

523 Korrespondencë e Ministrisë së Tregtisë së Jashtme 
me Komisionin e Planit të Shtetit, mbi disa 
mendime në fushat e bashkëpunimit me 
Çekosllovakinë. 

01.13.1989 - 
01.19.1989 

7 

524 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Punëve të Jashtme, Drejtorinë e 
Përgjithshme të Industrisë Mekanike, për 
bashkëpunimin ekonomik-industrial-teknik me 
Italinë si dhe me firmën "Lombardini", dërgimi i 
Komitetit Qendror të Partisë së Punës së 
Shqipërisë, platforma e bisedimeve që do të 
zhvillohen me palën italiane për bashkëpunimin 
ekonomik. 

10.09.1989 - 
12.06.1989 

26 
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525 Korrrespondencë e Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Punëve të Jashtme, mbi ruajtjen e 
Sesionit të Dytë të Komisionit të Përbashkët 
Ekonomik me Turqinë si dhe dërgim informacioni 
Komitetit Qendror të Partisë së Punës së 
Shqipërisë, mbi zhvillimin e bisedimeve me 
Delegacionin Qeveritar Turk, për bashkëpunimin 
ekonimik, tregtar, industrial e teknik. 

01.08.1989 - 
12.04.1989 

31 

526 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Industrisë dhe të Minierave, mbi 
dërgim grupi specialistësh të industrisë së drurit, 
për bashkëpunimin teknik dhe ekonomik. 

10.04.1989 - 
10.16.1989 

9 

527 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Punëve të Jashtme, Komitetin e 
Shkencës dhe të Teknikës, Ministrinë e Industrisë 
së Minierave dhe të Energjetikës, Ministrinë e 
Tregtisë së Jashtme, për detyrat që dalin nga 
protokolli i Sesionit të Parë të Komitetit të Përzier 
Shqiptaro-Jugosllav, për bashkëpunimin ekonomik 
e tekniko-shkencor. 

07.31.1989 - 
10.30.1989 

29 

528 Porosi të Këshilit të Ministrave, korrespondencë 
me Ministrinë e Industrisë Ushqimore, për 
përgatitjen e grupeve për dërgimin jashtë shtetit në 
kuadrin e bashkëpunimin ekonomik, industrial e 
teknik me Francën, mbi përpunimin e bimëve 
mjekësore dhe eterovajore. 

03.28.1989 - 
04.07.1989 

6 

529 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Puneve të Jashtme, Komitetin e 
Shkencës dhe të Teknikës, për bashkëpunimin 
ekonomik, industrial e teknik me Austrinë, Italinë, 
Tunizinë, Danimarkën, Hungarinë, Çekosllovakinë 
dhe Finlandën si dhe specializimin e kuadrove të 
mesëm në Austri si dhe disa probleme që do të 
trajtohen me delegacionin austriak. 

01.07.1989 - 
10.30.1989 

27 

530 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Punëve të Jashtme, mbi 
bashkëpunimin në fushën e kërkimit të kromit, 
kërkimet minerale, bashkëpunimin ekonomik, 
industrial e teknik me Japoninë dhe me Kinën si 
dhe marrjen e një laboratori për gjuhët e huaja. 

02.25.1989 - 
11.16.1989 

29 

531 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Punëve të Jashtme, për marrëveshjen e 
bashkëpunimit tekniko-shkencor me Kubën. 

12.06.1989 2 

532 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Tregtisë së Jashme, Ministrinë e 
Punëve të Jashtme, mbi organizimin e një 
simpoziumi të marketingut, materiale për 
mbledhjen e dytë të komsionit të përbashkët me 
Republikën Federale Gjermane. 

04.29.1989 - 
10.28.1989 

43 
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533 Letra, dërguar Ambasadorit të Republikës Federale 
të Gjermanisë në Tiranë, mbi zgjidhjen e disa 
problemeve si bashkëpunimin për mermerin, mbi 
kompletimin me aparatura të Aeroportit të Rinasit, 
mbi rikonstruksionin e Uzinë së 12-të të 
Kombinatit Metalurgjik në Elbasan. 

07.17.1989 - 
12.21.1989 

35 

534 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Punëve të Jashtme, Ministrinë e 
Tregtisë së Jashtme, Ambasadën e Republikës 
Popullore Socialiste të Shqipërisë në Bon, mbi disa 
propozime, programe të Delegacionit everitar të 
Republikës Federale të Gjermanisë, për 
marrëveshjen e bashkëpunimit financiar, protokoll 
të bashkëpunimit teknik midis Republikës 
Federale të Gjermanisë dhe Republikës Popullore 
Socialiste të Shqipërisë. 

01.14.1989 - 
08.10.1989 

156 

535 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Punëve të Jashtme, Komitetin e 
Shkencës dhe të Teknikës, për marrëveshjen e 
bashkëpunimt ekonomik, industrial dhe tekniko-
shkencor ndërmjet Republikës Popullore Socialiste 
të Shqipërisë dhe Republikës Demokratike 
Gjermane. 

03.21.1989 - 
11.25.1989 

29 

536 Miratim grupi i punës në Republikën Demokratike 
Gjermane, për hartimin e projektprotokollit të 
Sesionit të Parë të Komisionit të Përbashkët 
Ekonomik, Industrial e Teknoko-Shkencor 
ndërmjet Qeverisë së Republikës Popullore 
Socialiste të Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës 
Demokratike Gjermane. 

09.09.1989 - 
09.11.1989 

69 

537 Programi, procesverbali, platforma e bisedimeve, 
njoftim, mbi përgatitjen e zhvillimin e bisedimeve 
të projektprotokollit të Sesionit të Parë të 
Komsionit të Përbashkët për Bashkëpunimin 
Ekonomik e Shkencor ndërmjet Qeverisë së 
Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë dhe 
Qeverisë së Republikës Demokratike Gjermane, 
njoftim dërguar Komitetit Qendror të Partisë së 
Punës së Shqipërisë dhe Ministrisë së Punëve të 
Jashtme për këtë problem. 

07.18.1989 - 
11.11.1989 

100 

538 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Tregtisë se Jashtme, Ministrinë e 
Punëve të Jashtme, për pjesëmarrjen e vendit tonë 
në mbledhjet ndërkombëtare, në veprimtaritë 
shkencore, në projekte, mbi ardhjen e specialistëve 
të huaj në vendin tonë si dhe kualifikimi i 
specialistëve me arsim të mesëm. 

01.12.1989 - 
12.08.1989 

28 

539 Njoftim i Ministrisë së Tregtisë së Jashtme, dërguar 
Këshillit të Ministrave, për problemet kryesore në 
tregtinë me vendet e kleringut dhe të valutës së 
lirë, në mars të vitit 1989. 

03.31.1989 - 
04.07.1989 

13 
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540 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Punëve të Jashtme, Ministrinë e 
Industrisë dhe të Minierave, për miratim teksti për 
projektin e bashkëpunimit në fushën e kromit, 
njoftim dërguar Komitetit Qendror të Partisë së 
Punës së Shqipërisë, për bashkëpunimin 
ekonomik, industrial, teknik e shkencor me vendet 
e tjera. 

05.23.1989 - 
10.11.1989 

30 

541 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Tregtisë së Jashtme, për problemet 
javore në tregtinë me vendet e valutës së lirë dhe të 
kleringut. 

05.19.1989 - 
06.06.1989 

17 

542 Aktiv i organizuar më datën 05.07.1989 në Tiranë 
nga ministritë dhe disa komitete ekzekutive të 
këshillave popullore të rretheve, për probleme të 
eksport-importit. 

06.15.1989 - 
06.20.1989 

28 

543 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Tregtisë së Jashtme, Ministrinë e 
Punëve të Jashtme, Dhomën e Tregtisë së 
Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë, për 
lidhje marrëveshjesh me dhomat e tregtisë të 
vendeve të huaja, zgjedhje kuadri për në Këshillin 
e Dhomës së Tregtisë si dhe takimi me specialistë 
të huaj, për ngritjen e impiantit pilot për kulturën e 
orizit. 

01.26.1989 - 
12.18.1989 

27 

544 Porosi të Kryesisë së Këshilit të Ministrave, 
dërguar Ministrisë së Tregtisë së Jashtme, 
Drejtorisë së Përgjithshme të Bankës së Shtetit 
Shqiptar, komiteteve ekzekutive të këshillave 
popullore të rretheve Sarandë, Gjirokastër, Korçë, 
Pogradec, Kukës, Shkodër e Durrës, për disa 
përmirësime në veprimtarinë e degëve të Dhomës 
së Tregtisë në rrethe si dhe tërheqjen e vëmendjes 
për moszbatimin e detyrave. 

11.14.1989 8 

545 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Tregtisë së Jashtme, mbi ardhjen në 
Shqipëri të drejtuesit të firmës kanadeze, për 
bashkëpunimin në kërkim, zbulimin dhe 
prodhimin e naftës. 

09.26.1989 - 
10.10.1989 

5 

546 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me 
ministritë dhe Drejtorinë e Rezervave Shtetërore 
për ndryshime në plan, mbi dhënien e materialeve 
nga rezerva shtetërore pa kusht kthimi. 

02.21.1989 - 
12.19.1989 

46 

547 Porosi të Këshillit të Ministrave, dërguar 
ministrive dhe institucioneve të tjera qendrore, për 
informatizimin e plotë të bazave të furnizimit 
materialo-teknik nëpërmjet njehsimit të 
përpunimit automatik e të dhënave të tyre, njoftim 
i Komisionit të Planit të Shtetit për këtë problem. 

12.06.1989 11 



 

Numri  
dosjeve 

Titulli Viti 
(Filluar-
Mbaruar) 

Sasia e 
fletëve 

    

548 Porosi të Këshillit të Ministrave, dërguar 
ministrive dhe institiucioneve qendrore, për 
sigurimin e disa të dhënave për firmat e huaja për 
fillimin e bisedimeve për lidhjen e kontratave 
përkatëse. 

05.13.1989 3 

549 Porosi të Këshillit të Ministrave, dërguar 
komiteteve ekzekutive të këshillave popullore të 
rretheve, për marrjen e masave për dorëzimin e 
drithërave të bukës, njoftim i Komisionit të Planit 
të Shtetit për këtë problem. 

11.06.1989 9 

550 Njoftim i Këshillit të Ministrave, dërguar Komitetit 
të Shkencës dhe të Teknikës, për të ardhurat 
kombëtare për frymë në vendin tonë, studimet e 
Komisoinit të Planit të Shtetit për këtë problem. 

12.07.1989 - 
12.13.1989 

16 

551 Porosi të Këshillit të Ministrave, për disa masa për 
furnizimin e bilancit valutor të vendit, relacion i 
Komisionit të Planit të Shtetit për këtë problem. 

08.08.1989 - 
09.14.1989 

95 

9 Drejtoria Socialkulturore.   

552 Korrespondenca e Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Arsimit, Ministrinë e Punëve të 
Jashtme, për miratim veprimtarie me jashtë shtetit 
si pjesëmarrja në konferencë, simpoziume, 
kongrese të organizuara jashtë, dërgimin e 
specialistëve për specializim, kualifikim dhe 
marrje përvoje, relacionet përkatëse. 

10.30.1988 - 
12.31.1988 

216 

553 Konkluzione të kontrollit të ekipit të Këshillit të 
Ministrave në rrethet e Matit dhe Fierit, mbi 
zbatimin e vendimeve dhe detyrave të shtruara për 
organizimin dhe përmbajtjen e punës prodhuese 
dhe të praktikave profesionale si dhe drejtimin dhe 
organizimin e kësaj drejtorie nga Komiteti 
Ekzekutiv i Këshillit Popullor të këtyre dy 
rretheve. 

03.15.1989 - 
03.30.1989 

22 

554 Korrespondenca e Këshillit të Ministrive me 
Ministrinë e Punëve të Jashtme, Komitetin e 
Shkencës dhe të Teknikës, Akademinë e 
Shkencave, mbi miratimin e planit e veprimtarive 
kulturore, arsimore dhe shkencore me botën e 
jashtme për vitin 1989 si dhe për studime 
pasuniversitare jashtë shtetit. 

02.09.1989 - 
11.16.1989 

37 

555 Porosi të Këshillit të Ministrave, dërguar 
komiteteve ekzekutive të këshillave popullore të 
rretheve, për krijimin e seksioneve të kulturës. 

01.17.1989 4 

556 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me 
Komitetin e Kulturës dhe të Arteve, për 
organizimin e Simpoziumit Shkencor në Berat. 

04.12.1989 - 
06.16.1989 

12 
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557 Korrespondenca e Këshillit të Ministrave me 
Komitetin e Kulturës dhe të Arteve, Ministrinë e 
Punëve të Jashtme për miratim veprimtarie me 
jashtë shtetit, për hapje ekspozite, panaire, 
pjesëmarrje në festivale e ansamble, ekspozita, 
konferenca, simpoziume, marrëveshje shkencore 
me shtete etj., relacionet përkatëse. 

01.06.1989 - 
12.28.1989 

221 

558 Korrespondenca e Këshillit të Ministrave me 
Komitetin e Shkencës dhe të Teknikës, Ministrinë e 
Arsimit, Ministrinë e Punëve të Jashtme, mbi 
miratimin e udhëtimet studimore në kuadrin e 
projekteve të PNUD-it, pjesëmarrje në aktivitete 
me projektin rajonal RER/87/003, financim me 
fondet e besimit të UNESCO-s, miratim 
veprimtarish me jashtë shtetit, kualifikim dhe 
marrje përvoje me jashtë. 

01.16.1989 - 
10.25.1989 

58 

559 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me 
Akademinë e Shkencave, Ministrinë e Punëve të 
Jashtme, për miratim për t'u bërë anëtarë të 
Organizatës Ndërkombëtare të Artit Popullor. 

12.12.1988 - 
08.18.1989 

29 

560 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me 
Akademinë e Shkencave, mbi mbajtjen e një sesioni 
shkencor në Lushnje dhe mbi shfrytëzimin racional 
të pasurive natyrore të zonës së intensifikuar me 
përparësi dhe roli i saj në zhvillimin e vendit. 

05.31.1989 - 
07.17.1989 

8 

561 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me 
Akademinë e Shkencave, Ministrinë e Punëve të 
Jashtme, për miratim veprimtarish për jashtë 
shtetit, për specializim, kualifikim, studime kursi 
pasuniversitare si dhe për të ftuar të huaj në 
vendin tonë. 

02.24.1989 - 
09.27.1989 

39 

562 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me 
Akademinë e Shkencave, Ministrinë e Punëve të 
Jashtme, për miratim veprimtarie me jashtë shtetit, 
për probleme të sizmologjisë. 

01.20.1989 - 
10.28.1989 

13 

563 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me 
Akademinë e Shkencave, Ministrinë e Punëve të 
Jashtme, për miratim veprimtarie me jashtë shtetit 
për probleme historie, arkeologjike, gramatikore. 

11.04.1988 - 
12.25.1989 

144 

564 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me 
Komitetin e Këshillit të Përgjithshëm të BFSSH-së, 
Ministrinë e Punëve të Jashtme, për miratim 
protokolli e shkëmbime sportive me Algjerinë si 
dhe disa përmirësime në strukturat e veprimtarive 
sportive kombëtare e sportive. 

04.28.1989 - 
07.20.1989 

21 

565 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me 
Komitetin e Kulturës Fizike e të Sporteve, 
Ministrinë e Punëve të Jashtme, për miratim 
veprimtarie me jashtë shtetit për probleme 
sportive, mbledhje për marrje eksperience. 

01.14.1989 - 
12.30.1989 

58 
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566 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me 
Akademinë e Shkencave, Ministrinë e Punëve të 
Jashtme, për miratim veprimtarie me jashtë shtetit 
për probleme të informatikës të sektorit bërthamor, 
për probleme radioaktive, dërgim specialistësh 
jashtë shtetit për kualifikim dhe marrje përvoje për 
këtë problem. 

02.17.1989 - 
12.01.1989 

77 

567 Korrespondenca e Këshillit të Ministrave me 
Komitetin e Kulturës dhe të Arteve, Ministrinë e 
Punëve të Jashtme, për miratim aktiviteti me jashtë 
shtetit, pjesëmarrje në festivale e veprimtari për 
probleme të filmave. 

01.07.1989 - 
10.25.1989 

47 

568 Korrespondenca e Këshillit të Ministrave me 
Komitetin e Kulturës dhe të Arteve, për miratimin 
dhe ardhjen e të huajve për vendin tonë si grupe 
artistike, personalitete në fushën e artit dhe të 
kulturës, specialistë të ndryshëm. 

11.04.1989 - 
12.26.1989 

46 

569 Porosi të Këshillit të Ministrave, korrespondenca e 
Këshillit të Ministrave me Komitetin e Kulturës 
dhe të Arteve, Ministrinë e Punëve të Jashtme, për 
shpallje pasurie botërore. 

08.25.1989 - 
11.21.1989 

23 

570 Korrespondenca e Këshillit të Ministrave me 
Drejtorinë e Përgjithshme të Radiotelevizionit, 
Ministrinë e Punëve të Jashtme, për lidhje 
marrëveshje me shtete të tjera, dërgim specialistësh 
jashtë shtetit për marrje përvoje, marrje pjesë në 
festivale e filma, miratim veprimtarie me jashtë 
shtetit si dhe për të ftuar të huaj në vendin tonë. 

09.04.1989 - 
09.22.1989 

74 

571 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me 
Agjencinë Telegrafike Shqiptare, Ministrinë e 
Punëve të Jashtme, për lidhje marrëveshje e 
bashkëpunim me Agjencinë Bullgare të Lajmeve 
(BTA). 

11.01.1989 9 

572 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me 
Drejtorinë e Përgjithshme të Arkivave të Shtetit, 
për të marrë pjesë në Konferencën Shkencore të 
organizuar nga CIBAL-i, për të marrë pjesë në 
Sesionin e 5-të të Këshillit të CIBALI-it. 

12.16.1988 - 
01.31.1989 

23 

573 Programi, aktiviteti, lista emërore për organizimin 
e darkës zyrtare në datën 24 maj 1989 në Përmet, 
me rastin e 45-Vjetorit të Kongresit të Përmetit. 

05.24.1989 - 
05.25.1989 

18 

574 Konkluzion, njoftim i Këshillit të Ministrave, 
dërguar Ministrisë së Shëndetësisë, Komitetit 
Ekzekutiv të Këshillit Popullor të Rrethit të Korçës, 
për përmirësimin e mëtejshëm të institucioneve 
shëndetësore në rrethin e Korçës si dhe njoftim, 
mbi gjendjen e sëmundshmërisë dhe higjienës në 
rrethin e Krujës. 

05.10.1989 - 
06.28.1989 

27 
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575 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Shëndetësisë, Ministrinë e Punëve të 
Jashtme, për anëtarësinë për Institutin e Higjienës 
dhe të Epidemiologjisë në Shoqatën 
Ndërkombëtare të Standardizimit Biologjik, 
relacion i Ministrisë së Shëndetësisë. 

12.16.1988 - 
01.13.1989 

27 

576 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Shëndetësisë, Ministrinë e Punëve të 
Jashtme, për miratim veprimtarie me jashtë, si 
pjesëmarrje në konferenca, simpoziume, festivale, 
kongrese të organizuara jashtë shtetit, për dërgim 
specialistësh për kualifikim dhe marrje përvoje, 
relacionet përkatëse. 

01.06.1989 - 
12.30.1989 

288 

577 Vendim i Kuvendit Popullor, për masat e 
mëtejshme për ngritjen në një nivel më të lartë të 
profilaksisë e të shërbimit shëndetësor si dhe 
porosi të Këshillit të Ministrave për disa probleme 
të organizimit të shërbimit shëndetësor në qendrat 
e punës, dërguar ministrive, institucioneve 
qendrore, komiteteve ekzekutive të këshillave 
popullore të rretheve. 

05.17.1989 - 
07.01.1989 

6 

578 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Shëndetësisë, Ministrinë e Punëve të 
Jashtme, për lidhje marrëveshje me Ministrinë e 
Shëndetësisë të Republikës Italiane si dhe lidhje 
protokollmarrëveshje shëndetësore me Republikën 
Demokratike Gjermane. 

01.31.1989 - 
06.28.1989 

24 

579 Porosi të Këshillit të Ministrave, dërguar Ministrisë 
së Shëndetësisë, Ministrisë së Arsimit, komiteteve 
ekzekutive të këshillave popullore të rretheve, për 
masat që duhen marrë për përmirësimin e gjendjes 
higjienike të vendit dhe uljen e sëmundjeve 
ngjitëse. 

01.09.1989 - 
03.01.1989 

8 

580 Rregullore, njoftim, korrespondencë, dërguar 
ministrive, institucioneve të tjera qendrore, 
komiteteve ekzekutive të këshillave popullore të 
rretheve, për funksionimin dhe detyrat e 
komisioneve të përhershme të mbrojtjes së 
mjedisit, organizimit të mbrojtjes së mjedisit, 
përgjigje e Ministrisë së Shëndetësisë së Italisë, mbi 
ndotjen e Detit Adriatik si dhe lufta kundër kësaj 
ndotjeje. 

02.08.1989 - 
12.01.1989 

45 

10 Transporti.   

581 Korrespondenca të Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Transporteve, Drejtorinë e 
Përgjithshme të Bankës së Shtetit Shqiptar, për 
mbishpenzimin në fondin e pgave si dhe për 
krijimin e fondit nga të ardhurat e transaksionit të 
duhaneve për mekanizimin e Portit Detar "Enver 
Hoxha" në Durrës, relacionet e Ministrisë së 
Transporteve për këtë problem. 

01.08.1989 - 
02.03.1989 

10 
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582 Porosi të Këshillit të Ministrave, dërguar Ministrisë 
së Tregtisë së Jashtme, Komisionit të Kontrollit të 
Shtetit, për një shtesë në kriteret për marrjen në 
punë të shoferëve që dërgohen për të punuar në 
parkun e transshqipit. 

05.04.1989 2 

583 Korrespondenca të Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Transporteve, për miratim aktivitete 
me jashtë, dërgim grupi jashtë shtetit për 
specializim, marrje përvoje, pjesëmarrje në 
simpoziume për të ftuar të huaj në vendin tonë, 
relacionet e Ministrisë së Transporteve për këtë 
problem. 

02.02.1989 - 
12.31.1989 

125 

584 Korrespondenca të Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Transporteve, për nënshkrime, 
marrëveshje me Francën, zhvillim bisedimesh me 
palën italiane për veprimtarinë e linjës së tragetit 
Durrës-Trieste, vendosjen e linjës së autobuzit 
Stamboll-Korçë, relacionet e Ministrisë së 
Transporteve për këtë problem. 

01.30.1989 - 
06.17.1989 

18 

585 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Transporteve, për kalimin provizor të 
disa autoveturave në përdorim të Parkut të 
Delegacioneve, relacion i Ministrisë së 
Transporteve. 

11.08.1989 6 

586 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Transporteve, për miratimin e hapjes 
së stacioneve hekurudhore për trafikun 
ndërkombëtar si dhe lidhjen hekurudhore të 
vendit tonë me Greqinë. 

04.20.1989 - 
12.30.1989 

8 

587 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me 
Presidiumin e Kuvendit Popullor, mbi disa 
probleme të dala në Portin e Durrësit si: vonesa në 
ardhjen e mallrave nëpër porte, vendosjen e 
normave të shkarkimit etj., si dhe me Ministrinë e 
Transporteve për përdorimin e fondit dollar që u 
sigurua nga ndihma e dhënë anijes turke "Kapiten 
Said Ozega". 

03.02.1989 - 
11.30.1989 

9 

588 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Transporteve, për vendosjen e linjës 
ajrore me Italinë. 

02.24.1989 - 
04.27.1989 

7 

589 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Transporteve, Ministrinë e Tregtisë së 
Jashtme, për blerjen e autobuzëve dhe 
autoveturave të përdorura. 

01.31.1989 5 

11 Drejtoria e Organeve Lokale të Administratës 
Shtetërore. 

  

590 Plane mujore të punës së Drejtorisë së Organeve 
Lokale të Administratës Shtetërore për vitin 1989. 

03.03.1989 - 
12.02.1989 

16 
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591 Programe pune të Drejtorisë së Organeve Lokale të 
Administratës Shtetërore si: për zgjidhjen e 
problemeve të furnizimit të popullit, mbi lëvizjen 
revolucionare të masave si dhe për zbatimin e 
vendimeve të Plenumit të 8-të të Komitetit 
Qendror të Partisë. 

07.07.1989 - 
10.25.1989 

33 

592 Njoftime të Drejtorisë së Organeve Lokale të 
Administratës Shtetërore, mbi punën e bërë me 
rrethet për shpejtimin e plotësimit të nevojave të 
popullit me mish. 

01.09.1989 - 
01.08.1990 

13 

593 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me 
Komitetin Ekzekutiv të Këshillit Popullor të Rrethit 
të Tiranës, Presidiumin e Kuvendit Popullor, për 
disa ndryshime në numrin e punonjësve në 
organikë në pagat e punonjësve të Komitetit 
Ekzekutiv të Këshillit Popullor të Rrethit të 
Tiranës. 

02.11.1989 - 
02.13.1989 

15 

594 Projekttematika e diskutimeve të deputetëve në 
Sesionin e 5-të të Legjislaturës së 11-të të Kuvendit 
Popullor. 

05.22.1989 3 

595 Referate, dërguar komiteteve ekzekutive të 
këshillave popullore të rretheve, të organizuar nga 
Këshilli i Ministrave për ngritjen në një nivel më të 
lartë të rolit të sekretarit të Komitetit Ekzekutiv. 

07.01.1989 32 

596 Porosi të Këshillit të Ministrave, dërguar 
komiteteve ekzekutive të këshillave popullore të 
rretheve, për detyrat e caktuara nga Kryesia e 
Këshillit të Ministrave, për plotësimin e planit të 
vitit 1989. 

08.05.1989 29 

597 Tematika e mbledhjeve të komiteteve ekzekutive të 
këshillave popullore të rretheve dhe rajoneve të 
Tiranës për vitin 1989. 

02.08.1989 - 
11.08.1989 

99 

598 Njoftime të Drejtorisë së Organeve Lokale të 
Administratës Shtetërore, dërguar Udhëheqjes mbi 
punën e bërë nga komitetet ekzekutive të 
këshillave popullore të rretheve, mbi masat e 
marra dhe punën e bërë për furnizimin e popullit 
me produkte bujqësore, blegtorale, masat për 
shtimin e këtyre produkteve si dhe detyrat e lëna 
në këto komitete nga kjo drejtori. 

01.08.1989 - 
12.28.1989 

109 

599 Konkluzione, njoftime të Drejtorisë së Organeve 
Lokale të Administratës Shtetërore, mbi ndihmën 
dhe kontrollin e ushtruar në rrethin e Tiranës, për 
funksionimin e këshillave popullore të lagjeve, 
komiteteve ekzekutive të rajoneve për zbatimin e 
kompetencave në fushën e shërbimeve, në tregti, 
në fushën e zënies në punë etj. 

08.30.1989 31 
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600 Dekrete të Presidiumit të Kuvendit Popullor, 
dërguar komiteteve ekzekutive të këshillave 
popullore të rretheve, për ndarjen administrative 
trë rretheve Tiranë, Krujë, Tropojë, Dibër, Sarandë, 
Mat, Gjirokastër, Korçë, Përmet, Gramsh, Pukë, 
Tepelenë, Shkodër, Librazhd, Durrës, Fier etj., 
relacionet e Këshillit të Ministrave, dërguar 
Presidiumit të Kuvendit Popullor për këtë 
problem. 

01.16.1989 - 
03.24.1989 

90 

12 Kuadri.   

601 Plani i punës i Drejtorisë së Kuadrit, drejtimet 
kryesore për vitin 1989 si dhe të tremujorit të parë 
të po këtij viti. 

01.05.1989 5 

602 Njoftim i Këshillit të Ministrave, dërguar Komitetit 
Qendror të Partisë, mbi disa ndryshime në 
strukturat organizative të ministrive, mbi 
vendosjen e Sekretarit të Përgjithshëm. 

03.24.1989 2 

603 Porosi dhe rekomandime të Këshillit të Ministrave, 
dërguar komiteteve ekzekutive të këshillave 
popullore të rretheve, për ndërtimin e strukturave 
organizative të aparateve të komiteteve ekzekutive 
të këshillave popullore të rretheve, njoftim i 
Këshillit të Ministrave për këtë problem. 

03.14.1989 16 

604 Porosi të Këshillit të Ministrave, dërguar 
ministrive për zgjedhjen dhe miratimin e 
specialistëve për dërgim jashtë shtetit. 

11.06.1989 5 

605 Korrespondenca të Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Arsimit, Ministrinë e Industrisë, 
Minierave dhe Energjeitikës, Ministrinë e 
Bujqësisë, Komitetin e Kulturës dhe të Arteve, 
Akademinë e Shkencave, për emërim specialistësh 
me rezultate shumë të mira dhe i specialistëve që 
kanë përfunduar studimet për shkollat e larta 
jashtë shtetit. 

03.11.1989 - 
11.16.1989 

41 

606 Raport i Këshillit të Ministrave, dërguar 
Presidiumit të Kuvendit Popullor, për punën e 
bërë nga organet e Pushtetit dhe të ekonomisë 
gjatë vitit 1989, në zbatim të politikës së Partisë për 
kuadrin si dhe raporti statistikor i kuadrit të po 
këtij viti. 

02.02.1989 - 
02.17.1989 

110 

607 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor, vendim 
i Byrosë Politike të Komitetit Qendror të Partisë, 
mbi disa ndryshime në përbërjen e Këshillit të 
Ministrave, propozim i Këshillit të Ministrave, 
dërguar Presidiumit të Kuvendit Popullor për këtë 
problem. 

02.02.1989 - 
02.09.1989 

14 
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608 Vendim i Byrosë Politike të Komitetit Qendror të 
Partisë, për lirimin nga detyra të 
zëvendësministrave të disa dikastereve, 
korrespondenca me Komitetin Qendror të Partisë, 
Degën e Administratës të Këshillit të Ministrave, 
Drejtorinë e Pritjes, Komitetin e Shkencës dhe të 
Teknikës, për emërim e lëvizje kuadri si dhe 
caktim page të punonjësve të këtyre institucioneve. 

02.09.1989 - 
12.26.1989 

52 

609 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me 
Komitetin Qendror të Partisë, Ministrinë e 
Energjetikës, për shkarkim kuadri nga detyra. 

01.14.1989 4 

610 Korrespondenca e Këshillit të Ministrave me 
Presidiumin e Kuvendit Popullor, Ministrinë e 
Punëve të Jashtme, për emërim përfaqësuesish 
diplomatikë. 

01.24.1989 - 
06.20.1989 

16 

611 Korrespondenca të Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Industrisë së Minierave dhe 
Energjetikës, Ministrinë e Industrisë së Lehtë, 
Drejtorinë e Përgjithshme të Industrisë Mekanike, 
për dalje kuadri jashtë shtetit për kualifikim, 
specializim dhe marrje përvoje. 

12.14.1988 - 
12.23.1989 

131 

612 Korrespondenca të Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Tregtisë së Brendshme, Ministrinë e 
Transporteve, Ministrinë e Ekonomisë Komunale, 
Ministrinë e Ndërtimit, Drejtorinë e Përgjithshme 
të Postë-Telegraf-Telefonave, për dërgim kuadri 
jashtë shtetit për kualifikim, specializim dhe marrje 
përvoje. 

01.27.1989 - 
12.13.1989 

90 

613 Korrespondenca të Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Mbrojtjes Popullore, Ministrinë e 
Punëve të Brendshme, për dërgim kuadri jashtë 
shtetit për kualifikim, specializim dhe marrje 
përvoje. 

12.19.1988 - 
12.06.1989 

20 

614 Korrespondenca të Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Tregtisë së Jashtme, Ministrinë e 
Tregtisë së Brendshme, Ministrinë e Punëve të 
Jashtme, Komisionin e Planit të Shtetit, për 
kualifikim, specializim dhe marrje përvoje jashtë 
shtetit. 

02.04.1989 - 
12.07.1989 

53 

615 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Industrisë Ushqimore, Ministrinë e 
Financave, Drejtorinë e Përgjithshme të Bankës së 
Shtetit, për dërgim kuadri jashtë shtetit, për 
kualifikim, specializim dhe marrje përvoje. 

01.27.1989 - 
11.02.1989 

16 

616 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Bujqësisë, për dërgim kuadri jashtë 
shtetit, për specializim, kualifikim dhe marrje 
përvoje. 

12.28.1989 - 
12.29.1989 

75 
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617 Korrespondenca të Këshillit të Ministrave me 
Drejtorinë e Përgjithshme të Arkivave të Shtetit, 
Komitetin e Shkencës dhe të Teknikës, Agjencinë 
Telegrafike Shqiptare, Drejtorinë e Përgjithshme të 
Radiotelevizionit, Drejtorinë e Pritjes, Komitetin e 
Këshillit të Përgjithshëm të BFSSH-së, për dërgim 
kuadri jashtë shtetit për specializim, kualifikim 
dhe marrje përvoje. 

12.19.1989 - 
12.21.1989 

123 

618 Korrespondenca të Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Arsimit, Ministrinë e Punëve të 
jashtme, për dërgim kuadri jashtë shtetit për 
specializim, kualifikim dhe marrje përvoje. 

12.12.1988 - 
12.21.1989 

210 

619 Korrespondenca të Këshillit të Ministrave me 
Komitetin e Kulturës dhe të Arteve, për dërgim 
kuadri jashtë shtetit për kualifikim, specializim 
dhe marrje përvoje. 

12.24.1988 - 
11.25.1989 

49 

620 Korrespondenca të Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Shëndetësisë, për dërgim kuadri 
jashtë shtetit për specializim, kualifikim dhe marrje 
përvoje. 

12.30.1988 - 
12.21.1989 

105 

621 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me 
Akademinë e Shkencave, për dërgim kuadri jashtë 
shtetit për kualifikim, specializim dhe marrje 
përvoje. 

11.08.1988 - 
12.23.1989 

155 

622 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Punëve të Jashtme, për miratim 
delegacioni për jashtë shtetit. 

12.31.1988 - 
12.19.1989 

106 

623 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me 
Komisionin e Planit të Shtetit, Ministrinë e Punëve 
të Jashtme, Ministrinë e Tregtisë së Brendshme, për 
miratim delegacioni për jashtë shtetit. 

01.18.1989 - 
02.08.1989 

57 

624 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Bujqësisë, Ministrinë e Ndërtimit, 
Ministrinë e Transporteve, Ministrinë e Financave, 
për miratim delegacioni me jashtë shtetit. 

01.03.1989 - 
11.25.1989 

37 

625 Korrespondenca e Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Arsimit, Ministrinë e Shëndetësisë, 
Akademinë e Shkencave, Agjencinë Telegrafike 
Shqiptare, Komitetin e Shkencës dhe të Teknikës, 
Këshillin e Përgjithshëm të BFSSH-së, Drejtorinë e 
Përgjithshme të Arkivave të Shtetit, për miratim 
delegacioni jashtë shtetit. 

12.07.1988 - 
12.01.1989 

80 

626 Korrespondenca, propozime të Këshillit të 
Ministrave me Presidiumin e Kuvendit Popullor, 
për dekorime punonjësish dhe dhënien e titujve 
ndërmarrjeve, relacionet përkatëse. 

12.05.1988 - 
12.23.1989 

146 

627 Porosi të Këshillit të Ministrave, dërguar 
minsitrive dhe institucioneve qendrore, komiteteve 
ekzekutive të këshillave popullore të rretheve, për 
dhënien e çmimit të Republikës si dhe propozimet 
e miratuara nga Komiteti i Çmimeve të 
Republikës, dërguar Komitetit Qendror të Partisë. 

03.20.1989 - 
10.09.1989 

152 
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628 Propozime të Këshillit të Ministrave, dërguar 
Presidiumit të Kuvendit Popullor për propozim, 
për dekorim, dhënie titujsh e urdhëra si dhe 
relacioni i Këshillit të Ministrave dalë nga 
propozimet e ministrive dhe institucioneve të tjera 
qendrore si dhe dërgimi i dikastereve nga 
Presidiumi i Kuvendit Popullor. 

10.24.1989 - 
12.19.1989 

77 

13 Byroja Juridike.   

629 Ligj i Presidiumit të Kuvendit Popullor, për 
prishjen e Ministrisë së Energjetikës, projekti i 
Këshillit të Ministrave, dërguar Presidiumit të 
Kuvendit Popullor për këtë problem. 

05.22.1989 - 
07.01.1989 

4 

630 Program pune të Këshillit të Ministrave, dërguar 
ministrive dhe institucioneve të tjera qendrore, për 
rishikimin e akteve ligjore e nënligjore si dhe 
relacioni dërguar Presidiumit të Kuvendit Popullor 
për një shtesë në kodin e punës, për masat 
disiplinore që marrin për punëtorët dhe nëpunësit 
kur bëjnë mungesa pa arsye në punë. 

09.01.1989 - 
10.20.1989 

16 

631 Porosi të Këshillit të Ministrave, dërguar 
komiteteve ekzekutive të këshillave popullore të 
rretheve, Ministrisë së Punëve të Brendshme, për 
internimin dhe dëbimin si masa administrative. 

12.29.1989 4 

632 Ligje, dekrete të Presidiumit të Kuvendit Popullor, 
për miratimin e dekreteve të Presidiumit të 
Kuvendit Popullor, për zbritjen e dënimit të 
personave të dënuar me ligje të lirisë që 
aktivizohen në punë kur plotësojnë dhe tejkalojnë, 
mbi faljen e gjerë me rastin e 45-Vjetorit të Çlirimit 
të Atdheut, propozime dërguar Presidiumit, 
informacione të Ministrisë së Punëve të Brendshme 
për këtë problem. 

03.29.1989 - 
12.30.1989 

25 

633 Njoftim i Këshillit të Ministrave, dërguar 
ministrive dhe komiteteve ekzekutive të këshillave 
popullore të rretheve, për ngritjen e grupeve të 
punës për oponencën e disa projektvendimeve të 
paraqitura për shqyrtim. 

12.29.1989 6 

14 Trajtimi i specialistëve të huaj.   

634 Evidenca përmbledhëse të Këshillit të Ministrave 
për specialistët e huaj, që kanë ardhur në vendin 
tonë gjatë vitit 1989 dhe si 5-mujor janar-maj 1989. 

1989 73 

635 Informacione, evidenca dhënë Udhëheqjes, për 
trajtimin e specialistëve të huaj gjatë vitit 1989 si 
dhe qëndrimi i tyre ndaj vendit tonë. 

05.04.1989 - 
12.30.1989 

44 

636 Informacion mbi disa probleme për takimin që do 
të bëhet me përgjegjësit e zyrave të ngarkuarit e 
ministrive dhe të institucioneve të tjera qendrore, 
për trajtimin e specialistëve të huaj që vijnë në 
vendin tonë. 

1989 17 

15 Administratë.   
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637 Evidenca, dërguar Komisionit të Planit të Shtetit, 
Ministrisë së Financave për numrin e punonjësve, 
fondin e pagave, situacionin e shpenzimeve të 
buxhetit, projektplani i investimeve dhe i 
shpenzimeve për vitin 1989. 

01.25.1989 - 
10.25.1989 

19 

638 Evidenca, lista të Këshillit të Ministrave, dërguar 
Ministrisë së Tregtisë së Jashtme, për projektplanin 
e vitit 1989, listat e mallrave të importit për vitin 
1989. 

03.07.1989 - 
12.18.1989 

26 

16 Arbitrazhi.   

639 Porosi të Këshillit të Ministrave, dërguar 
ministrive dhe institucioneve të tjera qendrore, për 
disa masa për përmirësimin e veprimtarisë së 
Arbitrazhit. 

04.25.1989 4 

17 Ankesa.   

640 Njoftim i Këshillit të Ministrave, dërguar 
Presidiumit të Kuvedit Popullor, mbi disa 
probleme të ngritura në Ndërmarrjen e Montimeve 
Industriale në Tiranë. 

11.03.1989 - 
11.06.1989 

4 

 
 


