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46 Viti 1990.   

1 Këshilli i Ministrave.   

1 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë "Për prekjen e 
përkohëshme të llogarisë 01", vendim i Këshillit të 
Ministrave për këtë problem. 

01.16.1990 - 
02.19.1990 

7 

2 Relacion i Ministrisë së Shëndetsisë për dhënien e 
mjekimit nga shteti dy shtetasve, vendim i Këshillit të 
Ministrave për këtë problem. 

01.06.1990 - 
01.17.1990 

5 

3 Vendim i Këshillit të Ministrave për disa kritere për 
sjelljen nga jashtë shtetit të literaturës së huaj kasetave, 
vidiokasetave e materialeve të tjera. 

01.24.1990 3 

4 Relacion i Drejtorisë së Përgjithshme të Bankës së 
Shtetit Shqipëtar "Mbi blerjen me para në dorë jashtë 
shtetit", vendim i Këshillit te Ministrave për këtë 
problem. 

12.08.1989 - 
02.02.1990 

6 

5 Vendim i Këshillit të Ministrave "Për shitjen me pakicë 
të gazit të lëngshëm që përdoret për gatim e ngrohje", 
relacion i Ministrisë së Industri Minierave dhe të 
Energjitikës për këtë probem. 

12.15.1989 - 
02.01.1990 

4 

6 Vendim i Këshillit të Ministrave për disa masa për 
plotësimin në minimum të nevojave për banim. 

02.01.1990 3 

7 Vendim i Këshillit të Ministrave "Për trajtimin e 
pjesmarrësve të grupeve artistike amatore në 
Koncertin për 45-Vjetorin e Themelimit të BPSH", 
relacion i Këshillit të Përgjithshëm të BPSH për këtë 
problem. 

02.01.1990 - 
02.08.1990 

4 

8 Vendime të Këshillit të Ministrave për kalimin në 
sistemin e bujqësisë të mjekëve veterinerë që punojnë 
në thertore e në frigoriferë, organizimin të drejtat dhe 
detyrat e inspektoratit të shërbimit veterinar, relacion i 
Ministrisë së Bujqësisë për këtë problem. 

12.21.1989 - 
02.01.1990 

13 

9 Vendim i Këshillit të Ministrave për mbrojtjen e 
rrugëve dhe qarkullimi rrugor, relacion i Ministrisë së 
Mbrojtjes për këtë problem. 

01.22.1990 - 
02.01.1990 

6 

10 Vendim i Këshillit të Ministrave për fuqizimin e 
masave të sigurimit në disa objekte të rëndësisë së 
veçantë, relacion i Ministrisë së Punëve të Brendshme 
dhe Drejtorisë së Përgjithëshme të RTV për këtë 
problem. 

01.27.1990 - 
02.01.1990 

7 

11 Studim i Komisionit të Planit të Shtetit për përsosjen e 
organizimit dhe drejtimit të furnizimit materialo-
teknik, procesverbali dhe vendimi i mbledhjes së 
Këshillit të Ministrave datë 09.02.1990 për këtë 
problem. 

02.13.1990 - 
02.19.1990 

47 

12 Relacione të Gjykatës së Lartë mbi disa ndryshime në 
kodin e punës, në kodin penal dhe të proçedurës 
penale, procesverbali i mbledhjes së Këshillit të 
Ministrave datë 09.02.1990, si dhe dërgimi i këtij 
projekti Këshillit Qëndror të Bashkimeve Profesionale 
të Shqipërisë. 

11.23.1989 - 
02.21.1990 

219 
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13 Relacion, projektdekret dhe projektvendim i 
Ministrisë së Financave, për disa ndryshime për 
administrimin, ruajtjen, dokumentimin dhe 
qarkullimin e vlerave materiale e monetare, 
procesverbali i mbledhjes së Këshillit të Ministrave 
datë 09.02.1990 për këtë problem. 

02.09.1990 64 

14 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë, i Ministrisë së 
Minjerave dhe Energjitikës për ndarjen e punëve të 
kategorive për efekt pensioni në industri e bujqësi, 
procesverbali dhe vendimi i Këshillit të Ministrave 
datë 09.02.1990 për këtë problem. 

11.09.1989 - 
02.12.1990 

15 

15 Relacion, projektvendim dhe projektdekret i 
Ministrisë së Bujqësisë, Ministrisë së Financave, për 
prodhimin dhe trajtimin e rakisë, dërgimi i këtij 
projekti të Presidiumit të Kuvendit Popullor, 
procesverbali i Këshillit të Ministrave datë 09.02.1990 
për këtë problem. 

11.09.1989 - 
02.15.1990 

14 

16 Procesverbali i mbledhjes së Këshillit të Ministrave 
datë 09.02.1990, relacion dhe projektvendimi i 
Ministrisë së Punëve të Brendshme për armët e zjarrit, 
dërgimi i këtij dekreti për miratimin e Presidiumit të 
kuvendit Popullor. 

08.29.1989 - 
02.21.1990 

15 

17 Relacion i Ministrisë së Punëve të Jashtme për 
aderimin e Republikës Socialiste të Shqipërisë, në 
konventën për mbrojtjen e Detit Mesdhe nga ndotja 
dhe protokollet e saj, relacion dërguar Presidiumit të 
Kuvendit popullor, procesverbal i mbledhjes së 
Këshillit të Ministrave datë 09.02.1990 për këtë 
problem. 

10.24.1989 - 
02.15.1990 

96 

18 Relacion i Ministrisë së Ekonomisë Komunale, për 
shtyrjen e kushtit disiplinor në detyrimet për qeranë e 
banesave, energjinë elektrike dhe ujin, procesverbali 
dhe vendimi i Këshillit të Ministrave datë 09.02.1990 
për këtë problem. 

02.09.1990 - 
02.19.1990 

12 

19 Procesverbal i Këshillit të Ministrave datë 09.02.1990 
për projekttematikën e mbledhjeve të Këshillit të 
Ministrave dhe të kryesive të tij si dhe projekti 
përkatës. 

02.09.1990 6 

20 Vendim i Këshillit të Ministrave për plotësimin e disa 
nevojave të bazave prodhuese të shkollave të mesme 
bujqësore, relacion i Ministrisë së Arsimit për këtë 
problem. 

08.04.1989 - 
02.12.1990 

5 

21 Urdhëresë e Këshillit të Ministrave për taksat e anijeve 
të huaja që prekin portet detare të Republikës 
Socialiste të Shqipërisë, relacion i Ministrisë së 
Tregtisë së Jashtme për këtë problem. 

01.20.1990 - 
02.01.1990 

7 

22 Udhëzim i Këshillit të Ministrave për marrdhëniet e 
organeve shtetërore të Republikës Socialiste të 
Shqipërisë me organet e shteteve të tjera dhe me 
organizmat ndërkombëtare, relacion i Ministrisë së 
Punëve të Jashtme për këtë problem. 

03.08.1990 - 
03.09.1990 

6 
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23 Vendim i Këshillit të Ministrave për miratimin në 
parim të projektmarrveshjes mbi bashkëpunimin 
kulturor me Bullgarinë, relacion i Ministrisë së Punëve 
të Jashtme për këtë problem. 

02.06.1990 - 
03.01.1990 

8 

24 Vendime të Këshillit të Ministrave për çmimet e shitjes 
së produkteve bujqësore e blektorale, për përsosjen e 
mëtejshme të marrdhënieve të shtetit me kooperativa 
bujqësore nëpërmjet çmimeve, si dhe mbështetjen me 
bazë materiale të eksportit të prodhimeve bujqësore, 
relacionet e Ministrisë së Bujqësisë, Komisioni i Planit 
të Shtetit për këtë problem. 

01.16.1990 - 
03.05.1990 

15 

25 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi aktivizimin e 
pensionistave pa shpërblim, për ndryshimin në 
çmimet e shitjes me pakicë të duhanit kaush me letër 
cigareje, krijimi i ndërmarrjes së financimit për 
zhvillimin e eksportit, relacionet e Ministrisë së 
Financave për këtë problem. 

12.27.1989 - 
02.27.1990 

15 

26 Vendim i Këshillit të Ministrave për afatin e qëndrimit 
në të njëjtin vend pune të drejtuesve. 

02.20.1990 - 
02.21.1990 

4 

27 Vendim i Këshillit të Ministrave për disa përmirësime 
në konpetencat e organeve shtetërore dhe ekonomike. 

03.08.1990 - 
03.10.1990 

8 

28 Vendim i Këshillit të Ministrave për riorganizimin e 
shitjes së mallrave të përdorimit të gjërë të importit 
me valutë, relacion i Ministrisë së Tregtisë së 
Brendshme për këtë problem. 

02.08.1990 - 
02.19.1990 

6 

29 Vendim i Këshillit të Ministrave për miratimin në 
parim të projektmarrveshjes ndërmjet Qeverisë së 
Republikës Socialiste të Shqipërisë dhe Këshillit 
Ekzekutiv Federativ të Kuvendit të Republikës 
Socialiste të Jugosllavisë, për marrveshjen e pagesave 
të nënshkruar në Beograd më 26.06.1986, relacion i 
Ministrisë së Tregtisë së Jashtme për këtë problem. 

02.03.1990 - 
02.24.1990 

9 

30 Vendim i Këshillit të Ministrave për përdorimin e 
tejkalimin e të ardhurave nga Albtrousi, relacion i 
Ministrisë së Punëve të Brendshme për këtë problem. 

02.27.1990 - 
02.28.1990 

5 

31 Vendim i Këshillit të Ministrave për eksperimentimin 
me 3 ndërresa në 6 orë në ndërmarrjen e prodhimit të 
veshjeve në Vlorë, relacion i Ministrisë së Industrisë së 
Lehtë për këtë problem. 

01.04.1990 - 
03.01.1990 

15 

32 Relacion i Ministrisë së Financave për disa masa të 
mëtejshme për plotësimin e detyrave ekonomiko-
financiare të vitit 1990, procesverbali dhe vendimi i 
mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 12.03.1990 
për këtë problem. 

03.01.1990 - 
03.12.1990 

121 

33 Relacion i Ministrisë së Tregtisë së Jashtme, Ministrisë 
së Financave për miratimin e bilancit faktik të të 
ardhurave e të shpenzimeve në valutë për vitin 1989 
dhe për disa ndryshime në planin e eksport-importit e 
në bilancin valutor të vitit 1990, procesverbali dhe 
vendimi i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
12.03.1990 për këtë problem. 

03.12.1990 - 
03.24.1990 

102 
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34 Parashtesë e Ministrisë së Ndërtimit, procesverbali 
dhe vendimi i Këshillit të Ministrave datë 12.03.1990, 
për stimulimin e punomjësve të ndërtimit. 

03.12.1990 - 
03.16.1990 

10 

35 Parashtesë e Ministrisë së Tregtisë së Jashtme për 
ndërtimin e depove të agroeksportit për tranzitimin e 
mallrave të huaja e të mallrave tona të eksportit, 
procesverbali dhe vendimi i Këshillit të Ministrave 
datë 12.03.1990 për këtë problem. 

02.01.1990 - 
03.16.1990 

9 

36 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit dhe 
MInistrisë së Ekonomisë Komunale, për krijimin e 
Drejtorisë së Përgjithëshme të Artizanatit dhe 
organizimin e ndërmarrjeve komunale dhe të 
artizanatit në disa rrethe dhe për krijimin e institutit e 
studimeve e projektimeve të urbanistikës dhe të 
banesave dhe të Institutit të Studimeve e Projektimeve 
të Arkitekturës, projektet dërguar Komitetit Qëndror 
të Partisë dhe Presidiumit Popullor për këtë problem. 

03.12.1990 - 
03.17.1990 

22 

37 Relacion i Ministrisë së Punëve të Jashtme për 
miratimin e Konventës Veterinare me Bullgarinë, 
procesverbali dhe vendimi i Këshillit të Ministrave 
datë 12.03.1990 për këtë problem. 

01.26.1990 - 
03.26.1990 

15 

38 Relacione të Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor 
të Rrethit Tiranë, për disa ndryshime në ligje e dekrete 
për rajonet e Tiranës, relacioni dërguar Presidiumit të 
Kuvendit Popullor për këtë problem. 

02.08.1990 - 
03.21.1990 

30 

39 Relacione të Ministrisë së Mbrojtjes Popullore për disa 
ndryshime në ligje, për shërbimin ushtarak në forcat e 
armatosura të Republikës Socialiste të Shqipërisë . 
Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, 
datë 12.03.1990. 

12.30.1989 - 
03.17.1990 

15 

40 Relacion i Këshillit të Ministrave Ekzekutive të KP të 
rretheve Fier, Durrës, Tiranë, Korçë, Vlorë, 
procesverbali dhe udhëzimi i mbledhjes së Këshillit të 
Ministrave datë 12.03.1990, dekret i Presidiumit të 
Kuvendit Popullor, për shpronësimet dhe marrjen në 
përdorim të përkohshëm të pasurisë. 

03.01.1990 - 
06.26.1990 

32 

41 Procesverbali datë 12.03.1990 dhe vendime të Këshillit 
të Ministrave, për përmirësimin e kompetencave e 
organeve shtetërore dhe ekonomike, për disiplinimin 
në organikë të punonjësve, relacioni dërguar Komitetit 
Qëndror të Partisë për këtë problem. 

03.12.1991 - 
04.21.1991 

32 

42 Vendim i Këshilit të Ministrave, për disa masa për 
plotësimin më  të mirë të nevojave për banim, relacion 
i Ministrisë së Ndërtimit, Ministrisë së Ekonomisë 
Komunale për këtë problem. 

03.21.1990 5 

43 Vendime të Këshillit të Ministrave, për miratimin, 
projektimin dhe ngritjen e linjave të reparteve të reja si 
dhe për prodhimin e arikujve të rinj, për mobilizimin 
për stërvitje dhe provë gadishmërie, të kafshëve, 
automjeteve, traktorëve, anijeve të peshkimit dhe të 
linjave telefonike, relacionet e Ministrisë së Mbrojtjes 
Popullore për këtë probleme. 

03.05.1990 - 
03.21.1990 

10 
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44 Vendim i Këshillit të Ministrave, për furnizimin e 
qytetit të Tiranës me mish, relacion i Ministrisë së 
Industrisë Ushqimore për këtë problem. 

03.26.1990 4 

45 Vendime të Këshillit të Ministrave për situatën e 
veçantë hidroenergjitike si dhe pagesën e punonjësve 
kur punojnë me orar të reduktuar për situatën e 
veçantë hidroenergjitike dhe për mungesë të 
materialeve të importit, relacuion i Ministrisë së 
Industrisë së Minierave dhe të Energjitikës për këtë 
problem. 

03.28.1990 - 
03.31.1990 

16 

46 Vendime të Këshilit të Ministrave për kriteret e 
administrimit të literaturës së huaj dhe të disiplinimit 
të porosive të saj, kriteret e përzgjedhjes së krijimtarisë 
letraro-artistike. përdorimin e të ardhurave në valutë 
që sigurohen nga veprimtaria e dobishme e nxënësve, 
relacionet e Komitetit të Kulturës dhe i Arteve për 
këtë problem. 

02.28.1990 - 
03.21.1990 

10 

47 Vendime të Këshillit të Ministrave për 
rikonstruksionin  linjave hekurudhore me traversa, 
betonarme, blerjen e një rimorkiatori, relacionet e 
Ministrisë së Transporteve për këtë problem. 

02.06.1990 - 
03.21.1990 

16 

48 Vendim i Këshillit të Ministrave për miratimin në 
parim të teksteve të projektmarrveshjes tregtare tip 
dhe të projekrprotokollit tip me disa vende të valurës 
së lirë, relacion i Ministrisë së Tregtisë së Jashtme për 
këtë problem. 

02.03.1990 - 
03.21.1990 

16 

49 Vendime të Këshillit të Ministrave për raportimin e të 
ardhurave në valutë nga Albturizmi për specialistët e 
huaj, për zhvleftësimin e mallrave me qarkullim të 
ngadalshëm, relacionet e Ministris së Tregtisë së 
Brendshme për këtë problem. 

02.17.1990 - 
03.21.1990 

9 

50 Udhëzim i Këshillit të Ministrave për dërgimin  e 
turistëve të vendit tonë jashtë shtetit. 

03.21.1990 3 

51 Relacion dhe projekrligje të Këshillit të Ministrave 
dërguar Komitetit Qëndror të Partisë dhe Presidiumit 
të Kuvendit Popullor për disa ndryshime në Kodin e 
Proçedurës Penale, si dhe procesverbali i mbledhjes së 
Këshillit të Ministrave për këtë problem. 

03.23.1990 - 
05.06.1990 

30 

52 Relacione dhe projektligje të Këshillit të Ministrave, 
procesverbali i mbledhjes së Këshillit të Ministrave 
datë 28.03.1990  për avokatinë e RPSSH, relacionet 
dërguar Presidiumit të Kuvendit Popullor dhe 
Komitetit Qëndror të Partisë për këtë problem. 

03.22.1990 - 
04.14.1990 

34 

53 Relacioni, projektligji dhe procesverbali i Këshillit të 
Ministrave datë 28.03.1990, për përcaktumin si 
organizma shoqërore të gjykatave të fshatrave, të 
qyteteve e të lagjeve të qyteteve, relacioni dëguar 
Presidiumit të Kuvendit Popullor për këtë problem. 

03.28.1990 - 
04.14.1990 

37 
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54 Relacioni dhe projektligji i Këshillit të Ministrave 
dërguar Presidiumit të Kuvendit Popullor dhe 
Komitetit Qëndror të Partisë për krijimin e Ministrisë 
së Drejtësisë, procesverbali i mbledhjes së Këshillit të 
Ministrave datë 28.03.1990 për këtë problem. 

03.28.1990 - 
03.31.1990 

37 

55 Relacion i Këshillit të Ministrave datë 28.03.1990, për 
internimin dhe dëbimin si masa administrative, 
relacionet dërguar Presidiumit të Kuvendit Popullor 
dhe Komitetit Qëndror të Partisë për këtë problem. 

03.28.1990 - 
04.14.1990 

16 

56 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave 
datë 28.03.1990, për arbitrazhin shtetëror, relacionet 
dhe projektligjet e Këshillit të Ministrave dërguar 
Komitetit Qëndror të Partisë dhe Presidiumit të 
Kuvendit Popullor për këtë problem. 

03.28.1990 - 
03.31.1990 

38 

57 Relacioni dhe projektdekreti i Këshillit të Ministrave 
dërguar Presidiumit të Kuvendit Popullor për masat 
parandaluese kundër personave që paraqesin rrezik 
për rendin publik. 

03.28.1990 - 
04.14.1990 

10 

58 Relacion, projektligj, procesverbal i mbledhjes së 
Këshillit të Ministrave datë 23.08.1990, për disa 
ndryshime në kodin e proçedurës civile, relacioni 
dërguar Presidiumit të Kuvendit Popullor për këtë 
problem. 

03.28.1990 - 
04.14.1990 

6 

59 Relacion e projektligj i Këshillit të Pergjithshëm të 
Bashkimeve Profesionale dhe relacion i Këshillit të 
Ministrave datë 28.03.1990, për disa ndryshime në 
kodin e punës, relacioni dërguar Komitetit Qëndror të 
Partisë për kërë problem. 

03.28.1990 - 
03.31.1990 

54 

60 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave 
datë 28.03.1990, për projektligjin për lëshimin e 
pasaportave për jashtë shtetit. 

03.28.1990 2 

61 Njoftim i Këshillit të Ministrave, procesverbali i 
mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 28.03.1990, 
lidhur me projektet e akteve juridike që pataqiten në 
zbatim të vendimeve të Pleniumit të 9-të të Komitetit 
Qëndror. 

03.28.1990 26 

62 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave 
datë 28.03.1990 për tematikën e problemeve që do të 
shqyrtojë Këshilli i Ministrave për muajin prill 1990, 
procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave 
datë 28.03.1990 për situatën e energjisë elektrike. 

03.28.1990 2 

63 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave 
datë 28.03.1990 për situatën e energjisë elektrike. 

03.28.1990 22 

64 Vendim i Këshillit të Ministrave për trajtimin e 
punonjësve që marrin pjesë në ndërtimin e banesave 
me ndihmesë vullnetare, relacion i Komisionit të 
Kontrollit të Shtetit për këtë problem. 

03.13.1990 - 
04.06.1990 

4 

65 Vendim i Këshillit të Ministrave për stimulimin e 
grumbullimit të bretkosave e të kërmijve, relacionet e 
Ministrisë së Industrisë Ushqimore për këtë problem. 

03.01.1990 - 
04.06.1990 

6 
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66 Vendime të Këshillit të Ministrave, për mënyrën e 
përdorimit të fondeve në valutë, në kuadrin e 
bashkëpunimit financiar me Repubikën Federale të 
Gjermanisë për vitin 1989 si dhe projektmarrveshja 
për mbrojtjen e mjedisit midis RPSSH dhe qeverisë së 
Republikës Federale të Gjermanisë, relacionet 
përkatëse. 

04.06.1990 - 
06.08.1990 

18 

67 Vendim i Këshillit të Ministrave për sigurimin me roja 
ushtarake të arkivave shtetërore në rrethe, relacion i 
Ministrisë së Punëve të Brendshme për këtë problem. 

03.29.1990 - 
04.07.1990 

4 

68 Vendime të Këshillit të Ministrave për miratimin e 
bilancit faktik të të ardhurave e shpenzimeve në 
valutë për vitin 1989 dhe disa ndryshime në planin e 
importit për vitin 1990 dhe disa kompetenca të disa 
organeve shtetërore dhe ekonomike në fushën e 
organizimit, të drejtimit të ekonomisë popullore, 
projektvendim i Komisionit të Planit të Shtetit për këtë 
problem. 

04.06.1990 - 
04.07.1990 

11 

69 Vendime të Këshillit të Ministrave për sistemin 
arsimor, hapjen e Degës Histori-Gjeografi, në 
Institutin e Lartë Pedagogjik në Elbasan, relacionet e 
Ministrisë së Arsimit për këtë problem. 

01.10.1990 - 
04.06.1990 

10 

70 Vendim i Këshillit të Ministrave për disa ndryshime 
në planin e vitit 1990 për përfundimin e objekteve të 
prapambetura nga viti 1989, relacion i Komisionit të 
Planit të Shtetit për këtë problem. 

03.20.1990 - 
04.07.1990 

42 

71 Vendim i Këshillit të Ministrave për shitjen e 
ndërtesës së Ambasadës tonë në Kajro dhe blerjen e 
një godine tjetër, relacion i Ministrisë së Financave për 
këtë problem. 

04.02.1990 - 
04.06.1990 

4 

72 Urdhëresë e Këshillit të Ministrave për taksat e anijeve 
të huaja që prekin portet detare të RPSSH, relacion i 
Ministrisë së Transporteve për këtë problem. 

02.21.1990 - 
04.06.1990 

7 

73 Relacione të Ministrive të Financave për disa 
ndryshime në projektligjin  për ndërmarrjet, 
procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave 
datë 18.04.1990 si dhe relacioni dhe projektligji 
dërguar Presidiumit të Kuvendit Popullor për këtë 
problem. 

04.18.1990 - 
04.20.1990 

60 

74 Relacione të Komisionit të Planit të Shtetit, Ministrisë 
së Financave, Këshillit të Ministrave, procesverbal i 
Këshillit të Ministrave datë 18.04.1990, për hartimin 
dhe zbatimine buxhetit të shtetit, projektligji dhe 
relacion dërguar Presidiumit të Kuvendit Popullor për 
këtë problem. 

04.14.1990 - 
04.20.1990 

45 

75 Relacion i Ministrisë së Financave për sigurimin e 
detyrimin e arkave të kursimeve dhe të sigurimeve, 
procesverbali i Këshillit të Ministrave datë 18.04.1990 
si dhe relacion i Këshillit të Ministrave dërguar 
Presidiumit të Kuvendit Popullor për këtë proböem. 

04.18.1990 - 
04.20.1990 

10 
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76 Projektvendim i mbledhjes së Këshillit të Ministrave 
datë 18.04.1990 për çmimet dhe tarifat, relacion i 
Komisionit të Planit të Shtetit, relacion i  Këshillit të 
Ministrave dërguar Presidiumit të Kuvendit Popullor 
për këtë problem. 

04.20.1990 15 

77 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit për sistemin e 
njësive matëse, për kontrollin e mjeteve matëse. 

04.14.1990 14 

78 Relacione të Drejtorisë së Përgjithëshme të Bankës së 
Shtetit Shqiptar, për disa ndryshime në ligjet për 
Bankën e Shtetit Shqiptar, për Bankën Bujqësore, 
relacionet e Këshillit të Ministrave dërguar 
Presidiumit të  Kuvendit Popullor, procesverbal i 
mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 18.04.1990 si 
dhe dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor për këtë 
problem. 

02.22.1990 - 
04.20.1990 

111 

79 Vendime të Këshillit të Ministrave për përsëritjen e 
përbërjen së Komisionit të Lartë të Atestimit, për 
kualifikimin shkencor pasuniversitar për marrjen e 
gradave e të titujve shkencor, relacionet e Komisionit 
të Lartë të Atestimit për këtë problem. 

03.23.1990 - 
05.16.1990 

22 

80 Vendim i Këshillit të Ministrave për miratimin në 
parim të projektprogramit të bashkëpunimit kulturor 
me Tunizinë për vitet 1990-1991, relacion i Ministrisë 
së Punëve të Jashtme për këtë problem. 

02.17.1990 - 
04.26.1990 

9 

81 Vendime të Këshillit të Ministrave për shtesë në 
organikë të Ministrisë aë Financave  përdorim i 
valutës që krijohet nga të ardhurat doganore, shkrirjen 
e një zone ari e argjendi në thesarin e shtetit, relacionet 
e Ministrisë së Fianncave, Drejtorisë së Përgjithëshme 
të Bankës së Shtetit Shqipëtar për këtë problem. 

03.01.1990 - 
04.26.1990 

9 

82 Vendim i Këshillit të Ministrave për ndarjen e punëve 
në kategori për efekt pensioni, relacion i Ministrisë së 
Mbrojtjes për këtë problem. 

04.12.1990 - 
04.26.1990 

7 

83 Vendime të Këshillit të Ministrave për administrimin 
e kërkesave për banesa dhe për shpërndarjen e tyre. 

04.21.1990 - 
05.12.1990 

5 

84 Vendime të Këshillit të Ministrave për një shtesë në 
shpenzimet për udhëtim e djetë në valutë, për disa 
masa fafoviruese në kooperativat bujqësore, relacionet 
e Ministrisë së Bujqësë për këtë problem. 

03.09.1990 - 
04.26.1990 

9 

85 Vendim i Këshillit të Ministrave për disa rregulla në 
administrimin e mallrave në rezervën shtetërore, 
relacion i Komisionit të Planit të Shtetit. 

04.09.1990 - 
04.26.1990 

4 

86 Vendim i Këshillit të Ministrave për vendosjen e 
marrëdhënieve diplomatike ndërmjet Qeverisë së 
Republikës së Shqipërisë dhe Bashkisë Ekonomike 
Europiane (TPE), relacion i Ministrisë së Punëve të 
Jashtme për këtë problem. 

04.25.1990 - 
04.26.1990 

5 
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87 Vendime të Këshillit të Ministrave për miratim 
protokolli për shkëmbimin e mallrave ndërmjet 
Qeverisë së RPSSH dhe Këshillit Ekzekutiv Federativ 
të Kuvendit të RSF të Jugosllavisë për vitin 1990, si 
dhe me Qeverinë e Republikës Socialiste të 
Çekosllovakisë, për shkëmbimin e mallrave dhe të 
pagesave për periudhën 1986-1990, relacion i 
Ministrisë së Punëve të Jashtme, Ministrisë së 
Financave për këtë problem. 

03.27.1990 - 
04.26.1990 

24 

88 Vendim i Këshillit të Ministrave për një shtesë fondi 
në valutën jo tregtare, program i Komitetit Qëndror të 
Partisë së Punës për këtë problem. 

05.16.1990 3 

89 Vendim i Këshillit të Ministrave për disa shtesa në 
kontigjentin limit të Ministrisë së Punëve të 
Brendshme, relacion i Ministrisë së Punëve të 
Brendshme për këtë problem. 

04.25.1990 - 
05.15.1990 

4 

90 Vendim i Këshillit të Ministrave për pagesat e lëshimit 
të pasaportave, relacion i Ministrisë së Punëve të 
Brendshme për këtë problem. 

05.02.1990 - 
05.03.1990 

3 

91 Studim i Komisionit të Planit të Stetit mbi 
përmirësimin e metodologjisë të planifikimit të 
ekonomisë e të kulturës të RPSSH, procesverbal i 
mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 25.05.1990, si 
dhe dërgimi i këtij materiali ministrive dhe komiteteve 
ekzekutive të këshillave popullore të rretheve. 

05.25.1990 - 
06.07.1990 

224 

92 Relacion i Arbitrazhit Shtetëror mbi disa probleme 
lidhur me projektmarrveshjet, procesverbal i 
mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 25.05.1990 
për këtë problem. 

05.23.1990 - 
05.25.1990 

5 

93 Relacion i Ministrisë së Financave për disa 
përmirësime në vendime dhe urdhëresa të Këshillit të 
Ministrave të sistemit financiar, procesverbal i 
mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 25.05.1990 
për këtë problem. 

05.25.1990 5 

94 Projektvendim i Ministrisë së Financave për krijimin 
dhe përdorimin e të ardhurës neto të ndërmarrjes, 
procesverbal dhe urdhëresa të mbledhjes së Këshillit 
të Ministrave datë 25.05.1990 për këtë problem. 

06.06.1990 - 
06.14.1990 

16 

95 Projektvendim i Ministrisë së Financave për format e 
drejtimit ekonomik të brendshëm në ndërmarrje, 
procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave 
datë 25.05.1990 për këtë problem. 

05.25.1990 4 

96 Projektvendim i Ministrisë së Financave për krijimin 
dhe përdorimin e fondit të amortizimit në ndërmarrje, 
procesverbal dhe vendim i Këshillit të Ministrave datë 
25.05.1990 për këtë problem. 

05.25.1990 - 
06.05.1990 

9 

97 Relacion i Ministrisë së Financave mbi fondin e 
veçantë procesverbal dhe vendimi i Këshillit të 
Ministrave për këtë problem datë 25.05.1990. 

05.25.1990 9 
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98 Projektvendim i Ministrisë së Financave për 
përdorimin për shpërblimin e fondit për novacione e 
rracionalizime, procesverbal i mbledhjes së Këshillit të 
Ministrave datë 25.05.1990 si dhe vendimi përkatës. 

05.25.1990 - 
06.05.1990 

10 

99 P/V i Ministrisë së Financave për disa ndryshime në 
kompetencat e organeve shtetërore dhe ekonomike në 
fushën e financave, procesverbal i Këshillit të 
Ministrave datë 25.05.1990 si dhe vendimi përkatës. 

05.25.1990 - 
06.05.1990 

10 

100 Relacion i Drejtorisë së Përgjithëshme të Bankës së 
Shtetit për kreditim bankor, procesverbali dhe 
urdhëresa e Këshillit të Ministrave datë 25.05.1990 për 
këtë problem. 

05.14.1990 - 
06.08.1990 

22 

101 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit  për përsosjen 
e mëtejshme të formave të organizimit dhe të 
shpërblimit të punës, procesverbal dhe vendim i 
Këshillit të Ministrave datë 25.05.1990 për këtë 
problem. 

05.25.1990 - 
06.07.1990 

20 

102 Relacion i Ministrisë së Financave për përmirësimin e 
kompetencave të organeve shtetërore dhe ekonomike 
në fushën e çmimeve, procesverbal i mbledhjes së 
Këshillit të Ministrave datë 25.05.1990 si dhe vendimi 
përkatës. 

05.25.1990 - 
06.19.1990 

22 

103 Procesverbal dhe vendim i Këshillit të Ministrave datë 
25.05.1990 për përsosjen e mëtejshme të çmimeve të 
blerjes së prodhimeve bujqësore e blektorale. 

05.25.1990 - 
07.21.1990 

14 

104 Procesverbali dhe urdhëresa e Këshillit të Ministrave 
datë 25.05.1990 për disa ndryshime, për shpërndarjen 
dhe sistemin e puntorëve. 

05.25.1990 - 
06.05.1990 

16 

105 procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave 
datë 25.05.1990, për kreditin bankar, kjo dosje ka lidhje 
me pik e 2 të rendit ditor. 

05.25.1990 16 

106 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave 
datë 25.05.1990, për kredinë bankare në valutë të lirë, 
urdhëresa për këtë problem si dhe relacion i Drejtorisë 
së Përgjithëshme të Bankës së Shtetit Shqiptar për këtë 
problem. 

05.25.1990 - 
06.05.1990 

23 

107 Relacion i Drejtorisë së Përgjithëshme të Bankës së 
Shtetit Shqiptar për qarkullimin monetar dhe kontrolli 
bankar në fondin e pagesave, procesverbali dhe 
urdhëresa e Këshillit të Ministrave datë 25.05.1990 për 
këtë problem. 

05.14.1990 - 
06.08.1990 

23 

108 Relacion i Ministrisë së Financave për sigurimin e 
detyrueshëm të pronës shtetërore, procesverbal dhe 
vendim i Këshillit të Ministrave datë 25.05.1990 për 
këtë problem. 

05.25.1990 - 
06.05.1990 

7 

109 Relacion i Ministrisë së Financave për vlersimin e 
veprimtarisë së eksport-importit dhe të mallrave të 
importit për 5 vjeçarin e 9-të (1991-1995), 
procesverbali dhe vendimi i Këshillit të Ministrave 
datë 25.05.1990 për këtë problem. 

04.30.1990 - 
06.05.1990 

8 
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110 Relacion i Ministrisë së Financave për përmirësimin e 
mëtejshëm të punës së sigurimeve shoqërore 
shtetërore dhe përcaktimin e përqindjes që duhet 
derdhur në dobi të tyre, procesverbali dhe vendimi i 
Këshillit të Ministrave datë 25.05.1990 për këtë 
problem. 

05.03.1990 - 
06.11.1990 

11 

111 Relacion i Ministrisë së Financave për përqindjen e 
kontributit që derdhin ndërmarrjet, institucionet, 
kooperativat bujqësore dhe organizatat shoqërore për 
sigurimet shoqërore shtetërore, procesverbali dhe 
vendim i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
25.05.1990 për këtë problem. 

05.03.1990 - 
06.11.1990 

9 

112 Projektvendim dhe relacion i Ministrisë së Financave, 
për administrimin, ruajtjen, dokumentimin dhe 
qarkullimin e vlerave materiale dhe monetare, 
procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave 
datë 25.05.1990 për këtë problem. 

03.23.1990 - 
05.25.1990 

66 

113 Projektligj i Ministrisë së Punëve të Jashtme, 
projektudhëzim i Ministrisë së Punëve të Brendshme, 
për lëshimin e pashaportave për jasht shtetit dhe 
dhënien e vizave, relacion i Këshillit të Ministrave 
dërguar Presidiumit të Kuvendit Popullor si dhe 
dërgimi i këtij dekreti ministrive dhe komiteteve 
ekzekutive të këshillave popullor të rretheve, 
procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave 
datë 25.05.1990 për këtë problem. 

02.28.1990 - 
06.20.1990 

73 

114 Vendim i Këshillit të Ministrave për stimulimin e 
tejkalimit të planit të dorëzimit në vitet e prodhimeve 
bujqësore e blektorale dhe për çmimin e blerjes së 
rrushit për industralizimin, relacion i Komisionit të 
Planit të Shtetit për këtë problem. 

06.18.1990 - 
06.26.1990 

6 

115 Vendim i Këshillit të Ministrave për miratimin në 
parim të projektmarrveshjes për disa ndryshime për 
marrveshjen ndërmjet Këshillit të Ministrave të 
RPSSH dhe Këshillit Ekzekutiv Federativ të 
Jugosllavisë për organizimin e trafikut kufitar 
hekurudhor ndërmjet dy vendeve, relacion i 
Ministrisë së Transporteve për këtë problem. 

05.12.1990 - 
06.09.1990 

6 

116 Vendim i K!eshillit të Ministrave për miratimin në 
parim të projektmarrveshjes së bashkëpunimit 
tekniko-shkencor ndërmjet Qeverisë së RPSSH dhe 
Republikës Popullore të Kinës, relacion i Komitetit 
Shkencor dhe i Teknikës për këtë problem. 

05.04.1990 - 
06.07.1990 

11 

117 Vendim i Këshillit të Ministrave për miratimin në 
parim të projektmarrveshjes për bashkëpunimin 
financiar dhe të projektprotokollit të bisedimeve për 
bashkëpunimin teknik e financiar me Qeverinë e RF të 
Gjermanisë për vitin 1990 si dhe bisedimet përkatëse. 

06.09.1990 - 
06.13.1990 

17 

118 Vendim i Këshillit të Ministrave për administrimin e 
kërkesave për banesa dhe shpërndarjen e tyre, 
relacion i Ministrisë së Industrisë së  Minierave dhe  
Energjitikës për këtë problem. 

06.07.1990 5 
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119 Vendim i Këshillit të Ministrave për ruajtjen e 
objekteve ekonomike dhe të institucioneve të 
rëndësishme me roje ushtarake, relacion i Ministrisë së 
Punëve të Brendshme për këtë problem. 

05.19.1990 - 
06.07.1990 

7 

120 Vendim i Këshillit të Ministrave për buxhetin e 
Ministrisë së Drejtësisë për vitin 1990, relacion i 
Ministrisë së Drejtësisë për këtë problem. 

06.07.1990 3 

121 Vendime të Këshillit të Ministrave për valutën me 
metale të çmuara, valutat dhe sendet që u dërgohen 
shtetasve tanë nga jashtë shtetit, relacionet e Ministrisë 
së financave për këtë problem. 

06.07.1990 10 

122 Vendim i Këshillit të Ministrave për shitjen në 
dyqanet e turizmit, relacion i Drejtorisë së 
Përgjithëshme të Bankës së Shtetit për këtë problem. 

05.19.1990 - 
06.07.1990 

4 

123 Vendim i Këshillit të Ministrave për financimin e 
mungesës së mjeteve xhiruese të ndërmarrjeve të vitit 
1989, relacion i Ministrisë së Financave për këtë 
problem. 

06.11.1990 - 
06.15.1990 

5 

124 Vendime të Këshillit të Ministrave për shtesë plani 
kredie afatgjatë për përmirësimin e kushteve të 
banimit për vitin 1990, shtesë në planin e valutës jo 
tregtare, njohjen e valutës nga shtetasit shqiptar kur 
dalin jashtë shtetit, relacionet e Ministrisë së 
Financave, Ministria e Punëve të Brendshme, Drejtoria 
e Përgjithëshme e Industrisë Mekanike për këtë 
problem. 

07.13.1990 - 
07.16.1990 

16 

125 Vendim i Këshillit të Ministrave për pagesën e 
puntorëve sipas kategorisë së proçesit dhe të vendit të 
punës. 

07.09.1990 2 

126 Vendim i Këshillit të Ministrave për miratimin e planit 
të prodhimit e metaleve të çmuara për vitin 1990, 
relacion i Ministrisë së Minjerave dhe Energjitikës për 
këtë problem. 

07.05.1990 - 
07.13.1990 

5 

127 Vendim i Këshillit të Ministrave për një shtesë në 
planin e importit të vitit 1990 për Ministrinë e 
Shëndetësisë, relacion i Ministrisë së Shëndetësisë për 
këtë problem. 

07.02.1990 - 
07.13.1990 

6 

128 Vendime të Këshillit të Ministrave për mbulimin e 
vleftës së botimeve që lidhen në karton, si dhe ruajtjen 
me roja ushtarake të disa objekteve të rëndësisë 
kulturore, relacionet e Komitetit të Kulturës dhe të 
Arteve, Ministrisë së Punëve të Brendshme për këtë 
problem. 

06.08.1990 - 
06.30.1990 

11 

129 Vendim i Këshillit të Ministrave për miratimin e 
projektidesë dhe të preventivit paraprak të rrugës 
automobilistike Fushkrujë-Shkodër, relacion i 
Ministrisë së Ndërtimit për këtë problem. 

06.01.1990 - 
06.30.1990 

5 

130 Vendim i Këshillit të Ministrave për miratimin e 
rregullores për regjistrimin dhe ndryshimet në 
gjendjen e tokave, relacion i Ministrisë së Bujqësisë 
për këtë problem. 

06.30.1990 4 
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131 Vendim i Këshillit të Ministrave për rivendosjen e 
kohës normale të punës në Uzinën e Baterive në Berat, 
relacion i Ministrisë së Mbrojtjes Popullore për këtë 
problem. 

06.28.1990 - 
07.13.1990 

5 

132 Vendim i Këshillit të Ministrave për paisjen me 
armatime, municione dhe me uniformë si dhe për 
miratimin e normave të furnizimit për efektivin e 
kohës së luftës dhe krijimin e rezervave, relacion i 
Ministrisë së Punëve të Brendshme për këtë problem. 

07.16.1990 4 

133 Vendim i Këshillit të Ministrave për një shtesë në 
planin e investimeve të Ministrisë së Punëve të 
Brendshme për vitin 1990, relacioni përkatës. 

06.09.1990 - 
06.30.1990 

4 

134 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave 
datë 23.07.1990 për rezultatet ekonomiko-financiare të 
gjashtëmujorit të parë dhe masat për realizimin e 
planit të vitit 1990, për bilancin e të ardhurave dhe 
shpenzimeve në valutë të gjashtëmujorit të parë dhe 
masat që garantojnë plotësimin e planit vjetor dhe për 
bilancin valutor të tremujorit të tretë të vitit 1990. 

07.23.1990 115 

135 Relacion i Ministrisë së Financave dërguar Këshillit të 
Ministrave, relacioni e projektdekreti i Këshillit të 
Ministrave dërguar Presidiumit të Kuvendit Popullor, 
procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, për 
sigurimet shoqërore shtetërore në Republikën 
Popullore Socialiste të Shqipërisë, për pensionet e 
anëtarëve të kooperativave bujqësore, dekret i 
Presidiumit të Kuvendit Popullor si dhe dërgimi i këtij 
dekreti ministrive dhe komiteteve ekzekutive të 
këshillive popullore të rretheve. 

06.28.1990 - 
08.07.1990 

35 

136 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave 
datë 23.07.1990 për shqyrtimin e projektvendimit, për 
disa ndryshime në ligjin për sigurimet shoqërore 
shtetërore. 

07.23.1990 2 

137 Relacion i Ministrisë së Financave dërguar Këshillit të 
Ministrave, për uljen e planit të shpenzimeve me 
karakter jo tregtar, procesverbal dhe vendim i 
Këshillit të Ministrave të datës 23.07.1990 për këtë 
problem. 

06.28.1990 - 
07.28.1990 

7 

138 Relacion i Ministrisë së Punëve të Jashtme dërguar 
Këshillit të Ministrave për miratimin e marrveshjes 
midis Qeverisë së RPSSH dhe Qeverisë së Republikës 
Popullore të Polonisë për transportet ndërkombëtare 
rrugore, procesverbal dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave datë 23.07.1990 për këtë problem. 

02.03.1990 - 
07.28.1990 

16 

139 Marrveshje e Ministrisë së Transporteve dërguar 
Këshillit të Ministrave për lidhjen ajrore midis dhe 
përtej territoreve të tyre përkatëse, procesverbal dhe 
vendim i Këshillit të Ministrave për miratimin e kësaj 
marrveshje me Qeverinë e Bullgarisë. 

07.23.1990 - 
07.28.1990 

19 
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140 Relacion i Ministrisë së Punëve të Jashtme dërguar 
Këshillit të Ministrave për miratimin e marrveshjes 
midis Qeverisë së RPSSH dhe Qeverisë së Republikës 
së Bullgarisë për bashkëpunimin kulturor dhe 
shkencor, procesverbal dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave datë 23.07.1990 për këtë problem. 

04.12.1990 - 
07.28.1990 

9 

141 Procesverbal dhe vendim i Këshillit të Ministrave datë 
23.07.1990, për miratimin e marrveshjes midis 
Qeverisë së RPSSH  dhe Qeverisë së Republikës 
Popullore të Bullgarisë për bashkëpunimin në fushën 
e shëndetësisë dhe të shkencës mjeksore. 

07.23.1990 - 
07.28.1990 

8 

142 Relacion i Ministrisë së Punëve të Jashtme dërguar 
Këshillit të Ministrave për miratimin e marrveshjes 
midis Qeverisë së Shqipërisë dhe Qeverisë së 
Republikës Popullore të Bullgarisë për lundrimin 
detar tregtar, procesverbal dhe vendim i mbledhjes së 
Qeverisë datë 23.07.1990 për këtë problem. 

06.09.1990 - 
07.28.1990 

14 

143 Relacion i Ministrisë së Punëve të jashtme dërguar 
Këshillit të Ministrave për marrveshjen midis 
Qeverisë së Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës së 
Hungarisë për bashkëpunimin në fushën e 
shëndetësisë, procesverbali dhe vendimi i Qeverisë 
datë 23.07.1990 për këtë problem. 

05.19.1990 - 
07.28.1990 

9 

144 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave 
datë 23.07.1990 për tematikën e problemeve që do të 
shqyrtojë Këshilli i Ministrave për periudhën korrik-
dhjetor 1990, tematika dërguar ministrive dhe 
institucioneve qendrore. 

07.23.1990 - 
07.27.1990 

10 

145 Vendim i Këshillit të Ministrave për tarifën e 
transportit të udhëtarëve me trenat ekspres, relacion i 
Ministrisë së Transportit për këtë problem. 

07.30.1990 6 

146 Vendim i Këshillit të Ministrave për trajtimin e 
rezervistëve për kohën e forcimit të gadishmërisë në 
qytetin e Tiranës, relacion i Ministrisë së Punëve të 
Brendshme për këtë problem. 

07.20.1990 - 
07.24.1990 

6 

147 Vendim i Këshillit të Ministrave për shpenzime për 
pritje e përcjellje dhe trajtimin ekonomik që u bëhet 
delegacioneve dhe specialistëve të huaj, relacion i 
Komitetit të Shkencës dhe Teknikës për këtë problem. 

07.24.1990 5 

148 Vendim i Këshillit të Ministrave për ndalimin e 
blöerjes për shitje me qëllim fitimi të mallrave dhe të 
sendeve nga dyqanet e tregtisë shtetërore, relacion i 
Këshillit të Ministrave për këtë problem. 

07.30.1990 6 

149 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit, për studimin, 
projektimin, planifikimin, zbatimin e financimin e 
investimeve e të ndërtimeve themelore për dorëzimin 
e veprave, procesverbal i mbledhjes së Këshillit të 
Ministrave datë 01.08.1990 si dhe urdhëresa dhe 
vendimi përkatës. 

07.17.1990 - 
09.06.1990 

208 
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150 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave 
datë 01.08.1990, për administrimin, ruajtjen, 
dokumentimin e vlerave materiale e monetare si dhe 
vendimi përkatës. 

08.01.1990 - 
12.26.1990 

16 

151 Projektdekret dhe relacion i Ministrisë së Financave 
për ndryshime në ligje për administrimin, ruajtjen, 
dokumentimin dhe qarkullimin e vlerave materiale e 
monetare, procesverbal i mbledhjes së Këshillit të 
Ministrave datë 01.08.1990 si dhe relacion i Këshillit të 
Ministrave dërguar Presidiumit të Kuvendit Popullor. 

08.01.1990 - 
08.07.1990 

58 

152 Projektligj dhe relacion i Ministrisë së Financave, për 
kontabilitetin, relacion i Këshillit të Ministrave 
dërguar Presidiumit të Kuvendit Popullor për këtë 
problem. 

08.01.1990 - 
08.07.1990 

30 

153 Relacion i Komitetit të Shkencës dhe Teknikës, 
Ministrisë së Financave për kriteret e vlerësimit të 
veprimtarisë së institucioneve e të organizmave të 
tjerë kërkimorë, shkencor që e ushtrojnë veprimtarinë 
e tyre me drejtim ekonomik, procesverbal i mbledhjes 
së Këshillit të Ministrave datë 01.08.1990 si dhe 
vendimi përkatës. 

08.01.1990 - 
08.07.1990 

19 

154 Relacion i Ministrisë së Mbrojtjes Popullore, për disa 
ndryshime në pagat e ushtarakëve aktivë dhe të 
punonjësve civil të Ministrisë së Mbrojtjes Popullore 
dhe Ministrisë së Punëve të Brendshme, procesverbal i 
mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 01.08.1990 si 
dhe vendimi përkatës. 

05.14.1990 - 
08.07.1990 

9 

155 Relacion i Ministrisë së Mbrojtjes Popullore për uljen e 
pagave të larta dhe mbi disa masa të tjera për 
problemet e punës dhe të pagave, procesverbal dhe 
vendim i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
01.08.1990 si dhe vendimi përkatës. 

08.01.1990 - 
08.07.1990 

6 

156 Relacioni Ministrisë së Transportit mbi pagesat e 
punonjësve të komunikacionit, organizimi i punës me 
plan e detyrë, procesverbal i mbledhjes së Këshillit të 
Ministrave datë 01.08.1990 si dhe vendimi përkatës. 

05.14.1990 - 
08.07.1990 

9 

157 relacion i Ministrisë së Bujqësisë pë pagën e 
specialistëve të lartë që përcaktohen brigadier në 
bujqësi, procesverbal i mbledhjes së Këshillit të 
MInistrave datë 01.08.1990 si dhe vendimi përkatës. 

08.01.1990 - 
08.07.1990 

7 

158 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë për disa 
përmirësime në pagat e personelit tekniko-
administrativ drejtues e zbatues të institucioneve 
kërkimore-shkencore të bujqësisë të organizuara me 
tokë e kafshë për prodhim të gjer, procesverbal i 
mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 01.08.1990 si 
dhe vendimi përkatës. 

08.01.1990 - 
08.07.1990 

7 

159 Relacion i Ministrisë së Financave të BFSH për 
dhënien e shpërblimeve e të stimujve material në 
sektorin e fiskulturës dhe të sporteve, procesverbal i 
mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 01.08.1990 si 
dhe vendimi përkatës. 

03.19.1990 - 
08.08.1990 

39 
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160 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave 
datë 01.08.1990, për shpërblimin e shkrimtarëve dhe 
artistëve gjatë kohës së lejes krijuese. 

08.01.1990 3 

161 Relacion i Ministrisë së Transporteve për kryerjen e 
shërbimit të kontrollit ajror për avionët e transportit 
civil të huaj që kalojnë në rrugët ajrore të vendit tonë, 
procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave 
datë 01.08.1990 si dhe vendimi përkatës. 

08.01.1990 - 
08.08.1990 

22 

162 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave 
datë 01.08.1990 për valutën dhe sendet që dërgohen 
nga shtetasit shqipëtarë që janë larguar nga vendi ynë 
nëpërmjet ambasadave të huaja dhe atyre që janë 
paisur me pasaportë e që nuk kthehen në atdhe. 

08.01.1990 4 

163 Relacion i Ministrisë së Financave për krijimin e 
Inspektoriatit Financiar, procesverbal i mbledhjes së 
Këshillit të Ministrave datë 01.08.1990 si dhe vendimi 
përkatës. 

07.28.1990 - 
08.09.1990 

13 

164 Relacion i Ministrisë së Financave për kursin jo tregtar 
të diferencuar për blerjen dhe shitjen e valutave lirisht 
të konvertueshme, procesverbal i mbledhjes së 
Këshillit të Ministrave datë 01.08.1990 si dhe vendimi 
përkatës. 

08.01.1990 - 
08.07.1990 

10 

165 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave 
datë 01.08.1990, për disa çështje jashtë rendit të ditës, 
si informacion nga Ministri i Punëve të Jashtme lidhur 
me rivendosjen e marrdhënieve me Bashkimin 
Sovjetik. 

08.01.1990 15 

166 Udhëzim, vendim i Këshillit të Ministrave për rritjen e 
vleftës së plotë të objektit, rikonstruksion i godinës së 
redaksisë së gazetës "Zëri i Popullit", për shpenzimet e 
nevojshme për paisjen e zyrave. 

08.03.1990 - 
08.20.1990 

7 

167 Vendim i Këshillit të Ministrave për përmirësimin e 
punës në grumbullimin e dorëzimeve e lëndëve të 
para për ndërmarrjet e industrisë së lehtë, relacioni 
përkatës. 

08.03.1990 - 
08.18.1990 

4 

168 endim i K!eshillit të MInistrave për shpërblimin e 
punonjësve të disa institucioneve artistike që kanë 
tejkaluar planin e të ardhurave, relacion i Komitetit të 
Kulturës dhe të Arteve për këtë problem. 

08.09.1990 5 

169 Vendime të Këshillit të Ministrave për ndërtimin e 
disa objekteve shkollore të dëmtuara dhe të 
papërshtatshme si dhe pranime të reja në arsimin e 
lartë me shkëputje nga puna për vitin 1990, relacionet 
e Ministrisë së Arsimit për këtë problem. 

06.05.1990 - 
08.18.1990 

17 

170 Vendime të Këshillit të Ministrave për miratimin e 
protokollit të mbledhjes së 40 të zakonshme të 
Komisionit Shqiptaro-Jugosllav për incidentet 
kufitare, hapjen e Ambasadës së RPSSH në BRSS 
(Moskë), relacionet e Ministrisë sëPunëve të Jashtme 
për këtë problem. 

07.27.1990 - 
08.21.1990 

17 
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171 Vendim i Këshillit të Ministrave për ndërtimin e linjës 
së furnizimit me ujë nga deti të uzinës së Sodë-PVC në 
Vlorë, relacion i Ministrisë së Industrisë për këtë 
problem. 

07.27.1990 - 
08.18.1990 

5 

172 Vendime të Këshillit të Ministrave për marrjen e 
masave për situatën e veçantë hidroenergjitike, krijim 
i Komisionit për Furnizimin me Ujë. 

08.03.1990 - 
08.04.1990 

15 

173 Vendim i Këshillit të Ministrave për shtesë plani në 
shfrytëzimin e pyjeve nga kooperativat bujqësore në 
rrethin e Pukës, relacion i Ministrisë së Bujqësisë për 
këtë problem. 

07.12.1990 - 
08.04.1990 

4 

174 Vendim i Këshillit të Ministrave për ndërtimin e 
frigoriferëve me aftësi 2500 ton perime e fruta në 
Tiranë me bashkëpunim ekonomik, relacion i 
Ministrisë së Tregtisë për këtë problem. 

07.28.1990 - 
08.06.1990 

12 

175 Vendim i Këshillit të Ministrave për uljen e vleftave të 
plota të veprave dhe investimeve për vitin 1990, 
relacion i Drejtorisë së Përgjithëshme të Bankës së 
Shtetit. 

06.25.1990 - 
08.06.1990 

25 

176 Vendim i Këshillit të Ministrave për tarifat për fëmijët 
që pranohen në çerdhe e kopshte, që ka pasur të 
strehuar në shtëpinë e foshnjës, relacion i Ministrisë së 
Financave. 

07.25.1990 - 
08.18.1990 

4 

177 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave 
datë 28.08.1990, për punën e bërë dhe problemet që 
kanë dalë për zbatimin e mekanizmit të ri në 
ndërmarrje, raporti përkatës. 

08.21.1990 - 
08.28.1990 

90 

178 Studim i Komisionit të Planit të Shtetit, procesverbal 
dhe vendim i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
28.08.1990, për rritjen e pagave të ulta të punonjësve. 

08.18.1990 - 
09.26.1990 

120 

179 Relacion i Ministrisë së Industrisë Ushqimore, 
Ministrisë së Tregtisë së Jashtme, Drejtorisë së 
Përgjithëshme të Bankës së Shtetit, për mundësitë e 
blerjes së një fabrike të përdorur për prodhimin e 
sheqerit, procesverbal i mbledhjes së Këshillit të 
Ministrave datë 28.08.1990 për këtë problem. 

08.28.1990 17 

180 Relacion dhe projektvendim i Drejtorisë së 
Përgjithëshme të Bankës së Shtetit Shqiptar, për 
shpërblimin e punonjësve dhe përdorimin e të 
ardhurave neto në Bankën e Shtetit Shqiptar dhe 
Bankën  Bujqësore, procesverbal i mbledhjes së 
Këshillit të Ministrave datë 28.08.1990 për këtë 
problem. 

08.28.1990 10 

181 Relacion i Drejtorisë së Përgjithëshme të Bankës së 
Shtetit Shqiptar, për interesin bankar, procesverbali 
dhe vendimi i Këshillit të Ministrave datë 28.08.1990 
për këtë problem. 

08.09.1990 - 
09.06.1990 

22 

182 Relacion i Ministrisë së Financave për zgjerimin e 
aktivitetit të Institutit të Arkave të Kursimeve dhe të 
Sigurimeve, procesverbal i mbledhjes së Këshillit të 
Ministrave datë 28.08.1990 për këtë problem. 

08.28.1990 5 
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183 Relacion dhe projektvendim i Ministrisë së Financave 
për sigurimin dhe risigurimin e mallrave të import-
eksportit dhe sigurimin e anijeve dhe të automjeteve, 
procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave 
datë 28.08.1990 për këtë problem. 

08.28.1990 5 

184 Projektvendim i Ministrisë së Financave për 
kreditimin afatgjatë për punonjësit e qytetit e të 
fshatit, procesverbal i mbledhjes së Këshillit të 
Ministrave datë 28.08.1990 për këtë problem. 

08.28.1990 4 

185 Relacion i Ministrisë së Financave për njështesë në 
organikë për Institutin e Arkave të Kursimit dhe të 
Sigurimeve, procesverbal dhe vendim i mbledhjes së 
Këshillit të Ministrave datë 28.08.1990 për këtë 
problem, relacion i Këshillit të Ministrave dërguar 
Presidiumit të Kuvendit Popullor për këtë problem. 

09.04.1990 - 
09.06.1990 

23 

186 Relacion i Ministrisë së Financave për ushtrimin e 
veprimtarisë së eksport-importit nga të gjitha 
ndërmarrjet, institucionet dhe kooperativat bujqësore 
e të artizanatit, procesverbal dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave datë 28.08.1990 për këtë problem. 

07.30.1990 - 
09.06.1990 

21 

187 Procesverbal dhe vendim i Këshillit të Ministrave datë 
28.08.1990 për miratimin e marrveshjes midis Qeverisë 
së RPSSH dhe Qeverisë së Republikës së Turqisë për 
bashkëpunimin industrial dhe teknik. 

08.28.1990 - 
09.06.1990 

8 

188 Projektvendim dhe relacion i Ministrisë së Financave 
për një  përjashtim nga neni i Kodit Civil i RPSSH për 
sigurimin e bagëtive të kooperativave bujqësore që 
kalojnë në pronësi të anëtarëve të tyre, relacion 
dërguar Presidiumit të Kuvendit Popullor për këtë 
problem. 

06.17.1990 - 
09.04.1990 

8 

189 Projektdekret dhe relacion i Ministrisë së Financave 
për ndryshim ligji mbi sigurimet shoqërore shtetërore, 
procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave 
datë 28.08.1990 për këtë problem. 

08.28.1990 16 

190 Projektdekret dhe relacion i Drejtorisë së 
Përgjithëshme të Bankës së Shtetit Shqiptar për 
krijimin e bankave të tjera dhe zhvillimin në Shqipëri 
të veprimtarive bankare apo çeljen e zyrave të 
përfaqsimit, procesverbal i mbledhjes së Këshillit të 
Ministrave datë 28.08.1990 për këtë problem. 

08.28.1990 6 

191 Relacion i Ministrisë së Punëve të Jashtme për 
ratifikimin e konventës konsullore, RPSSH dhe 
Republikës së Turqisë, projektdekreti dërguar 
Presidiumit të Kuvendit Popullor për këtë problem, 
procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave 
datë 28.08.1990. 

07.21.1990 - 
09.04.1990 

10 

192 Projektdekret dhe relacion i Ministrisë së Bujqësisë 
mbi disa ndryshime në ligjin për mbrojtjen e tokës, 
procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave 
datë 28.08.1990 për këtë problem. 

08.28.1990 14 
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193 Relacion i Drejtorisë së Përgjithëshme të Arkivave të 
Shtetit për fondin arkivor të shtetit dhe për arkivat, 
projektdekret dërguar Presidiumit të Kuvendit 
Popullor, procesverbal i mbledhjes së Këshillit të 
Ministrave datë 28.08.1990 për këtë problem. 

07.05.1990 - 
09.05.1990 

15 

194 Projektdekret dhe relacion i Këshillit të Ministrave për 
një ndryshim në ligjin për kundravajtjet 
administrative, procesverbal i mbledhjes së Këshillit të 
Ministrave datë 28.08.1990 si dhe relacion i dërguar 
Kuvendit Popullor për këtë problem. 

08.28.1990 - 
09.04.1990 

7 

195 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave 
datë 28.09.1990 për plotësimin e planit e të buxhetit të 
shtetit të vitit 1990 dhe për projektplanin e zhvillimit 
të ekonomisë e të kulturës dhe projektbuxhetin e 
shtetit për vitin 1990. 

09.28.1990 144 

196 Relacion i Ministrisë së Arsimit për përmirësimin e 
mëtejshëm të kushteve të jetesës së studentëve në 
shkollat e larta dhe plotësimin e nevojave me 
punonjës mësimor. 

08.27.1990 - 
08.31.1990 

10 

197 Vendim i Këshillit të Ministrave për riorganizimin e 
Kryqit të Kuq Shqiptar, relacion i Kryqit të Kuq 
Shqiptar. 

08.03.1989 - 
09.10.1990 

8 

198 Vendime të Këshillit të Ministrave për rritjen e të 
ardhurave valutore nga veprimtaritë kulturore  dhe 
shitja e vepravetë artit si dhe mbulimin e diferencave 
të çmimeve pa rabat të kostos nga entet botuese, 
relacione të Komitetit të Kulturës dhe të Arteve. 

08.03.1990 - 
09.10.1990 

12 

199 Vendim i Këshillit të Ministrave për transferimin e 
shkollës së edukimit të fëmijëve, relacion i Ministrisë 
së Punëve të Brendshme. 

08.27.1990 - 
09.10.1990 

4 

200 Vendim i Këshillit të Ministrave për shtesë në planine 
valutës jo tregtare për aktivitete sportive,relacion i 
BFSSH. 

08.07.1990 - 
09.10.1990 

9 

201 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave 
datë 15.09.1990, për deklaratën e Këshillit të 
Ministrave të RPSSH për pjesmarrjen e Shqipërisë në 
OSBE, deklaratae Ministrisë së Punëve të Jashtme. 

09.15.1990 7 

202 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave 
datë 06.09.1990 për vizitën e shokut Ramiz Alia në 
Organizatën e Kombeve të Bashkuara. 

09.06.1990 9 

203 Vendime të Këshillit të Ministrave për shtesë në 
kuotën e ushqimit të nxënësve dhe të studentëve, 
marrveshje shkencore e teknike me RS Federative të 
Jugosllavisë si dhe shtesë në planin e pagave, 
relacionet e Ministrisë së Arsimit. 

09.28.1990 - 
10.09.1990 

17 

204 Vendim i Këshillit të Ministrave për përgatitjen e 
punonjësve të rinj dhe ritjen e kualifikimit të 
puntorëve e të nënpunësve që janë në marrdhënie 
pune, relacion i Ministrisë së Shëndetsisë për këtë 
problem. 

10.06.1990 - 
10.12.1990 

5 
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205 Vendim i Këshillit të Ministrave për trajtimin me 
ushqim të hetuesve, relacion i Hetuesisë së 
Përgjithëshme. 

09.10.1990 5 

206 Vendime të Këshillit të Ministrave për krijimin 
Ndërmarrjes së Veprimtarisë Ekonomiko-Tregtare të 
përbashkët (INALT-CO), miratim marrveshje i 
projektprotokollit të RPSSH me Republikën e Kubës 
për shkëmbim mallra e pagesa, relacionet e Ministrisë 
së Tregtisë së Jashtme për këtë problem. 

08.27.1990 - 
10.19.1990 

41 

207 Vendim i Këshillit të Ministrave për marrveshjen e 
pagesave ndërmjet Qeverisë së RPSSH dhe Këshillit 
Ekzekutiv Federativ të Republikës Federative të 
Jugosllavisë për vitet 1991-1995, relacion i Ministrisë 
së Financave për këtë problem. 

10.01.1989 - 
09.29.1990 

7 

208 Vendime të Këshillit të Ministrave për shtesa plani në 
valutën jo tregtare për Presidiumin e Kuvendit 
Popullor, Drejtorinë së Përgjithëshme  të RTV, 
Drejtorinë së Përgjithëshme të Industrisë Mekanike, 
Komitetin Qendror të BRPSH, Ministrinë e Arsimit, 
relacionet përkatëse. 

09.17.1990 - 
10.20.1990 

27 

209 Relacione, studime të Kimisionit të Planit të Shtetit 
dërguar Këshillit të Ministrave për plotësimin e planit 
të buxhetit të shtetit, projektplan i zhvillimit të 
ekonomisë, treguesit kryesorë, projektplan i 
investimeve, lista e veprave të ndërtimit, projektplan i 
eksportit dhe i importit, bilanci i të ardhurave dhe 
shpenzimeve në valutë për vitin 1991. 

09.13.1991 - 
09.28.1991 

141 

210 Studime të Komisionit të Planit të Shtetit dërguar 
Këshillit të Ministrave për projektplanin e 
përgjithshëm financiar, projektbuxhetin, projektplani i 
arkës dhe i kreditit si dhe tematika e punës kërkimore 
shkencore për vitin 1991. 

09.13.1990 - 
09.28.1990 

134 

211 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave për 
përmirësimin e disa treguesve të projektplanit të vitit 
1991 dhe për disa ndryshime në treguesit financiar të 
caktuar nga Këshilli i Ministrave për projektplanin e 
vitit 1991. 

10.06.1990 49 

212 Relacion i Arbitrazhit të Lartë Shtetëror mbi 
shqyrtimin e projektligjit për Arbitrazhin Shtetëror, 
studimet dërguar Presidiumit të Kuvendit Popullor, 
procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave 
datë 06.10.1990 si dhe ligji i Kuvendit Popullor  
dërguar ministrive dhe institucioneve të tjera 
qendrore. 

10.06.1990 - 
11.30.1990 

141 

213 Relacion, procesverbal dhe vendim i mbledhjes së 
Këshillit të Ministrave datë 19.10.1990, për miratimin e 
statusit tip dhe të kontratës tip të veprimtarisë 
ekonomike të ndrëmarrjeve me pjesmarrjen e kapitalit 
të huaj në RPSSH. 

10.03.1990 - 
10.29.1990 

60 
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214 Relacion dhe projektligj i Drejtorisë së Përgjithëshme 
të Bankës së Shtetit Shqiptar, procesverbal i mbledhjes 
së Këshillit të Ministrave datë 19.10.1990 si dhe porosi 
dërguar Drejtorisë së Përgjithëshme të Bankës së 
Shtetit Shqiptar për krijimin e bankës së përbashkët 
me pjesmarrjen e kapitalit të huaj. 

10.19.1990 - 
10.30.1990 

38 

215 Relacion i Drejtorisë së Përgjithëshme të Bankës së 
Shtetit Shqiptar, për çeljen e kredive dokumentare dhe 
kryerjen e pagesave të importit, procesverbal i 
mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 19.19.1990 
për këtë problem. 

07.20.1990 - 
10.19.1990 

20 

216 Projektdekret dhe relacion i Ministrisë së Bujqësisë për 
mbrijtjen e bujqësisë dhe përvetësimet e vogla në 
bujqësi, procesverbal i mbledhjes së Këshillit të 
Ministrave datë 19.10.1990 si dhe relacion e 
projektdekret dërguar Presidiumit të Kuvendit 
Popullor për këtë problem. 

08.30.1990 - 
10.23.1990 

20 

217 Relacion i Ministrisë së Transporteve për aderimin e 
RPSSH mbi Aviacionin Civil Ndërkombëtar (ICAD) 
dhe në protokollin mbi tekstin autentik të kësaj 
konvente, procesverbal i mbledhjes së Këshillit të 
Ministrave datë 19.10.1990 si dhe projektdekreti 
dërguar Presidiumit të Kuvendit Popullor për këtë 
problem, si dhe dekreti përkatës. 

08.23.1990 - 
10.29.1990 

63 

219 projektligj, projektvendim dhe relacione të Ministrisë 
së Tregtisë së Brendshme, për kriteret e organeve 
shtetërore dhe ekonomike për çmimet dhe tarifat, 
procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave 
datë 19.10.1990 për këtë problem. 

09.01.1990 - 
10.19.1990 

23 

220 Vendim i Këshill të Ministrave, aderimi në 
marrveshjen për bashkëpunimin reciprok në fushën e 
arsimit në rejonin e Ballkanit, relacion i Ministrisë së 
Punëve të Jashtme për këtë problem. 

10.11.1990 - 
11.09.1990 

12 

221 Vendim i Këshillit të Ministrave për një shtesë në 
planin e valutës jotregtare për vitin 1990 për 
Albturizmin, relacion i Ministrisë së Tregtisë së 
Brendshme për këtë problem. 

11.14.1990 - 
11.17.1990 

4 

222 Vendim i Këshillit të Ministrave për importimin e 
fasules, relacion i Komisionit të Planit të Shtetit për 
këtë problem. 

10.26.1990 - 
11.09.1990 

4 

223 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave 
datë 10.11.1990 për shqyrtimin e urdhëresës së 
kontroll-revizionit ekonomiko-financiar. 

11.10.1990 6 

224 Projektdekreti i Ministrisë së Drejtësisë dërguar 
Këshillit të Ministrave, procesverbal i mbledhjes së 
Këshillit të Ministrave datë 15.11.1990 si dhe relacioni 
e projektdekreti i Këshillit të Ministrave dërguar 
Presidiumit të Kuvendit Popullor për këtë problem. 

12.13.1990 - 
12.16.1990 

54 

225 Raport i Ministrisë së Financave, procesverbali dhe 
vendimi i Këshillit të Ministrave për disa ndryshime 
në treguesit ekonomiko-financiar të vitit 1990, datë 
16.11.1990. 

11.07.1990 - 
11.21.1990 

34 
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226 Projektligj i Ministrisë së Financave dërguar Këshillit 
të Ministrave, procesverbali i mbledhjes së Këshillit të 
Ministrave datë 16.11.1990, për krijimin e bankave me 
pjesmarrjen e kapitalit të huaj ose çeljen e degëve ose 
zyrave të përfaqësimit në Shqipëri të bankave të huaja 
e për miratimin në parim të projektstatutit të një 
banke të përbashkët. 

10.30.1990 - 
11.16.1990 

38 

227 Projektligj i Drejtorisë së Përgjithëshme të Bankës së 
Shtetit Shqiptar, procesverbal i mbledhjes së Këshillit 
të Ministrave datë 16.11.1990 për krijimin e Bankës së 
Marrdhënieve me Jashtë, relacion i Këshillit të 
Ministrave dërguar Presidiumit të Kuvendit Popullor, 
si dhe dekreti i dalë për këtë problem. 

10.30.1990 - 
11.21.1990 

37 

228 Relacion i Ministrisë së Financave dërguar Këshillit të 
Ministrave për shqyrtimin e projektligjit për Kodin 
Doganor, procesverbal i mbledhjes së Këshillit të 
Ministrave datë 16.11.1990 për këtë problem. 

10.17.1990 - 
11.16.1990 

71 

229 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave 
datë 16.11.1990 për disa probleme të organizimit dhe 
të mbrojtjes së mjedisit, relacionet e Këshillit të 
Ministrave dërguar Presidiumit të Kuvendit Popullor 
për këtë problem. 

11.16.1990 - 
12.22.1990 

53 

230 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave 
datë 16.11.1990 për disa ndryshime në ligje e dekrete, 
dekreti për këtë problem, relacioni i Këshillit të 
Ministrave dërguar Presidiumit të Kuvendit Popullor, 
relacionet e Ministrisë së Drejtësisë, Ministrisë së 
Punëve të Brendshme për këtë problem. 

10.22.1990 - 
11.23.1990 

39 

231 Relacione të Drejtorisë së Përgjithëshme të Bankës së 
Shtetit Shqiptar, procesverbale të Këshillit të 
Ministrave datë 16.11.1990, për Bankën e Shtetit 
Shqiptar dhe Bankën Bujqësore, relacionin e Këshillit 
të Ministrave dërguar Presidiumit të Kuvendit 
Popullor për këtë problem. 

10.17.1990 - 
11.27.1990 

23 

232 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave 
datë 16.11.1990, për marrdhëniet e punës dhe pagat e 
punonjësve që punojnë në ndërmarrje me pjesmarrjen 
e kapitalit të huaj. 

11.16.1990 12 

233 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave 
datë 16.11.1990, për kriteret e caktimit të tatimeve mbi 
shpërblimin për punonjësit shqiptar që punojnë në 
ndërmarrjen me pjesmarrjen e kapitalit të huaj. 

11.16.1990 15 

234 Relacion i Ministrisë së Financave dërguar Këshillit të 
Ministrave, procesverbal i mbledhjes së Këshillit të 
Ministrave datë 16.11.1990, relacioni, urdhëresa e 
Këshillit të Ministrave për këtë problem. 

08.21.1990 - 
12.03.1990 

26 

235 Procesverbale të mbledhjes së Këshillit të Ministrave 
datë 16.11.1990, për projektkonventën konsullore 
midis Shqipërisë dhe Republikës Socialiste Federative 
të Jugosllavisë, relacione të Këshillit të Ministrave 
dërguar Presidiumit të Kuvendit Popullor për këtë 
problem. 

11.16.1990 - 
12.07.1990 

107 
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236 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave 
datë 16.11.1990, për disa çështje jashtë rendit të ditës si 
probleme të furnizimit për vitin e ri për furnizimin e 
ndërmarrjeve me lëndë të parë. 

11.16.1990 15 

237 Vendim i Këshillit të Ministrave për kryerjen e 
veprimtarisë të drejtpërdrejtë të eksport-importit me 
bilanc valutor më vete nga Ndërmarrja e Duhan 
Cigareve në Shkodër. 

11.26.1990 5 

238 Vendim i Këshillit të Ministrave për krijimin e firmës 
së përbashkët "Albmagazinazh", relacion i Drejtorisë 
së Repartit 101/K për këtë problem. 

11.27.1990 14 

239 Vendim i Këshillit të Ministrave për krijimin e 
ndërmarrjes së përbashkët shqiptaro-italiane Adelichi-
Shqipëria (A.Sh) në Shkodër, relacion i Ministrisë së 
Industrisë së Lehtë për këtë problem. 

11.21.1990 - 
11.26.1990 

28 

240 Vendim i Këshillit të Ministrave për krijimin e 
ndërmarrjes së përbashkët Adriatiku DFS Albania 
(ADA), relacion i Ministrisë së Tregtisë së Jashtme, 
Ministria e Tregtisë së Brendshme për këtë problem. 

08.18.1990 - 
10.20.1990 

48 

241 Vendime të Këshillit të Ministrave për shtesë në 
planin e shpenzimeve në valutë jotregtare për 
Komitetin Qendror të Rinisë dhe Ministrinë e Punëve 
të Brendshme, relacionet përkatëse. 

11.22.1990 7 

242 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave 
datë 26.11.1990, për krijimin e bankave me 
pjesmarrjen e kapitalit të huaj, relacioni i Këshillit të 
Ministrave dërguar Presidiumit të Kuvendit Popullor 
për këtë problem. 

11.21.1990 - 
12.03.1990 

28 

243 Procesverbali i mbledhjes së Këshillit të Ministrave 
datë 26.11.1990 për kriteret e caktimit të tatimeve mbi 
shpërblimin e .. 

1990 0 

247 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave 
datë 26.11.1990 për Konferencën e Sigurimit dhe 
Bashkëpunimit Europian (KSBE). 

11.26.1990 48 

248 Vendim i Këshillit të Ministrave për miratimin në 
parim të projektit tip të marrëveshjes për transportin 
dhe lundrimin detar me Kinën dhe Bashkimin e 
Republikave Socialiste Sovjetike me Kubën, relacioni i 
Ministrisë së Transporteve për këtë problem. 

12.03.1990 - 
12.06.1990 

14 

249 Vendim i Këshillit të Ministrave për përsosjen e 
mëtejshme të çmimeve të blerjes së prodhimeve 
bujqësore e blegtorale, relacioni i Ministrisë së së 
Bujqësisë për këtë problem. 

11.21.1990 - 
12.06.1990 

5 

250 Vendim i Këshillit të Ministrave për miratimin e 
projektmarrëveshjes ndërmjet Qeverisë së RPSSH dhe 
Qeverisë së Republikës së Hungarisë për shkëmbimin 
e mallrave, relacioni i Ministrisë së Tregtisë së Jashtme 
për këtë problem. 

11.27.1990 - 
12.06.1990 

11 

251 Vendim i Këshillit të Ministrave për miratimin në 
parim të projektmarrëveshjes, programi afatgjatë për 
monitorimin e ndotjes dhe kërkimet në Detin Mesdhe 
(MED POL-FAZA II), si dhe relacioni përkatës. 

12.06.1990 74 
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252 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit për 
ndryshimet që propozohet të bëhen në bazë dhe 
pasqyra përkatëse. 

12.24.1990 92 

253 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit për 
zbërthimin e treguesve të planit të vitit 1991, 
procesverbali dhe vendimi i Këshillit të Ministrave 
datë 28.12.1990 për këtë problem. 

12.28.1990 - 
12.31.1990 

178 

254 Projektplani i vitit 1991 për Ministrinë e Industrisë së 
Minierave dhe Energjitikës, Ministrinë e Industrisë së 
Lehtë dhe Drejtorinë e Përgjithëshme të Industrisë 
Mekanike. 

12.28.1990 81 

255 Projektplani i vitit 1991 për Ministrinë e Financave 
dhe për Drejtorinë e Përgjithëshme të Bankës së 
Shtetit. 

12.28.1990 9 

256 Projektplani i vitit 1991 për Ministrinë e Bujqësisë dhe 
Drejtorinë e Përgjithëshme të Pyjeve dhe të Kullotave. 

12.28.1990 27 

257 Projektplani i vitit 1991 për Ministrinë e Punëve të 
Brendshme, Ministrinë e Mbrojtjes Popullore, 
Ministrinë e Drejtësisë. 

12.28.1990 27 

258 Projektplani i vitit 1991 për Ministrinë e Ndërtimit, 
Ministrinë e Transporteve, Drejtorinë e Përgjithëshme 
të Postë Telegraf Telefonave, Drejtorinë e 
Përgjithëshme të Ekonomisë Komunale. 

12.28.1990 66 

259 Projektplani i vitit 1991 për Ministrinë e Tregtisë së 
Brendshme, Ministrinë e Tregtisë së Jashtme, 
Ministrinë e Industrisë Ushqimore, Drejtorinë e 
Përgjithëshme të Peshkimit, Drejtorinë e 
Përgjithëshme të Albturizmit. 

12.28.1990 61 

260 Projektplani i vitit 1991 për Ministrinë e Arsimit, 
Ministrinë e Shëndetësisë, Agjensinë Telegrafike 
Shqipëtare, Komitetin e Shkencës e Teknikës, Lidhja e 
Shkrimtarëve dhe e Artistëve, Komiteti i Këshillit të 
Përgjithshëm të BFSSH, Komiteti i Kulturës dhe i 
Arteve. 

12.28.1990 44 

261 Projektplani i vitit 1991 për Gjykatën e Lartë, 
Prokurorinë e Përgjithëshme, Hetuesinë e 
Përgjithëshme. 

12.28.1990 10 

262 Projektplani i vitit 1991 për Akademinë e Shkencave, 
Drejtorinë e Përgjithëshme të Arkivave të Shtetit, 
Drejtorinë e Pritjes, Drejtorinë e Përgjithëshme të 
Radiotelevizionit. 

12.28.1990 20 

263 Projektplani i vitit 1991 për Presidiumin e Kuvendit 
Popullor, Këshilln e Ministrave, Komisionin e Planit të 
Shtetit, Partinë Demokratike, Komitetin Qendror të 
Partisë së Punës, Drejtorinë e Rezervave Shtetërore, 
Kryqin e Kuq Shqiptar, Këshillin Qendror të 
Bashkimeve Profesioale, Komitetin Qendror të Rinisë, 
Këshillin e Përgjithshëm të Frontit Demokratik, 
Kryesnë e Bashkimit të Grave. 

12.28.1990 44 

264 Vendim i Këshillit të Ministrave për zbërthimin e 
treguesve të planit të vitit 1990, relacion i Ministrisë së 
Industrisë së Minierave për këtë qëllim. 

10.29.1990 - 
11.09.1990 

7 



 

Numri  
dosjeve 

Titulli Viti 
(Filluar-
Mbaruar) 

Sasia e 
fletëve 

    

265 Vendim i Këshillit të Ministrave për emërtesën dhe 
kompetencat e Drejtorit të Përgjithshëm të 
Radiotelevizionit Shqiptar. 

12.28.1990 - 
12.30.1990 

3 

266 Vendim i Këshillit të Ministrave për emërtesën dhe 
kompetencat e Drejtorit të Agjensisë Telegrafike 
Shqiptare. 

12.28.1990 - 
12.30.1990 

2 

267 Vendim i Këshillit të Ministrave për lejimin e botimit 
të gazetës "Rilindja Demokratike", kërkesa e 
Komisionit Organizues të Partisë Demokratike të 
Shqipërisë për këtë problem. 

12.28.1990 - 
12.30.1990 

6 

268 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor për krijimin 
e organizatave dhe shoqatave politike, vendim i 
Këshillit të Ministrave për shtypin e organizatave dhe 
shoqatave politike, si dhe  dërgimin ministrive dhe 
institucioneve qendrore, komiteteve ekzekutive të 
këshillave pullorë të rretheve. 

12.18.1990 - 
12.30.1990 

8 

269 Vendim i Këshillit të Ministrave për heqjen e bustit 
dhe emrin e Stalinit. 

12.21.1990 2 

270 Vendim i Këshillit të Ministrave për krijimin e 
Drejtorisë së Përgjithëshme të Ekonomisë Komunale, 
relacioni përkatës. 

12.28.1990 4 

271 Vendime të Këshillit të Ministrave për shpërblime dhe 
trajtimin me ushqim e fjetje të rezervistëve që thërriten 
për forcimin e gadishmërisë luftarake e për situata të 
veçanta, relacionet e Ministrisë së Mbrojtjes Popullore 
e Ministrisë së Punëve të Brendshme për këtë 
problem. 

12.18.1990 - 
12.28.1990 

9 

272 Vendime të Këshillit të Ministrave për riorganizimin e 
shërbimeve dhe të artizanatit, për sistemimin e debi-
kredive dhe të llogarive të prapambetura të 
ndërmarrjeve të Tregtisë së Brendshme, relacioni i 
Ministrisë së Tregtisë së Brendshme. 

12.28.1990 - 
12.31.1990 

7 

273 Vendime të Këshillit të Ministrave për zhvleftësimin e 
pjesëve të ndërrimit e të instrumenteve stoqe dhe 
përdorimin e tyre si lëndë e parë, shtesë në planin e 
valutës jotregtare Ministrisë së Transporteve, 
relacionet e Ministrisë së Transporteve për këtë 
problem. 

11.16.1990 - 
12.28.1990 

9 

274 Vendime të Këshillit të Ministrave për shitjen me 
valutë ndërmarrjeve të prodhimeve të ekspozitave, 
krijimi i ndërmarrjes së përbashkët shqiptaro-
neozelandeze "Manifakturë Import-Eksport në 
Tiranë", relacionet e Ministrisë së Industrisë së Lehtë 
për këtë problem. 

11.02.1990 - 
12.19.1990 

28 

275 Vendime të Këshillit të Ministrave për miratimin e 
qëndrimit të delegacionit shqiptar në mbledhjen e 15-
të të Komisionit të Shqiptaro-Jugosllav për Ekonominë 
Ujore, administrimi i kërkesave për banesa dhe 
shpërndarja e tyre, relacioni i Ministrisë së Ndërtimit. 

12.15.1990 - 
12.28.1990 

14 
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276 Vendime të Këshillit të Ministrave për shtesë plani të 
arkës të vitit 1990, rikonstruksioni e fabrikës së 
cigareve në Gjirokastër, relacioni i Ministrisë së 
Industrisë Ushqimore për këtë problem. 

12.03.1990 - 
12.18.1990 

9 

277 Vendim i Këshillit të Ministrave për disa masa 
financiare lehtësuese për zhvillimin e mëtejshëm 
ekonomik të kooperativave bujqësore malore e 
kodrinore. 

12.31.1990 8 

278 Vendim dhe urdhëresë e Këshillit të Ministrave për 
interesin bankar, për kreditin bankar. 

12.26.1990 5 

279 Vendim i Këshillit të Ministrave për krijimin e Bankës 
së Përbashkët Swiss-Albanian Iliria Bank në Tiranë, 
relacion i Drejtorisë së Përgjithëshme të Bankës së 
Shtetit Shqiptar për këtë problem. 

12.25.1990 - 
12.28.1990 

26 

280 Vendime të Këshillit të Ministrave për shtesë në 
planin e valutës jotregtare për vitin 1990 për çmimet e 
arit, argjendit e të gurëve të çmuar, plani i kredisë 
afatgjatë për ndërtimin, përshtatjen, rikonstruksionin 
dhe paisjen e lokaleve të shërbimit e të artizanatit të 
shtetasve, relacionet përkatëse. 

12.11.1990 - 
12.28.1990 

11 

281 Vendim i Këshillit të Ministrave për financimin e 
shpenzimeve nga buxheti i shtetit për 3 mujorin e parë 
të vitit 1991. 

12.22.1990 - 
12.28.1990 

4 

282 Vendime të Këshillit të Ministrave për miratimin e 
protokollit ndërmjet Qeverisë së RPSSH dhe Bankës 
Spanjolle BBV Trade S.A, për lejimin e ushtrimit të 
veprimtarisë në RPSSH të degës së firmës "Iliria 
Hollding SA". 

12.30.1990 25 

283 Vendime të Këshillit të Ministrave për miratimin në 
parim të projektmarrëveshjes së bashkëpunimit 
kulturor, arsimor e shkencor, si dhe të 
projektprogramit me RP të Kinës, për miratimin e 
projektmarrëveshjes së bashkëpunimit ekonomik, 
industrial e tekniko-shkencor të RPSSH e Republikës 
së Finlandës, relacionet e Ministrisë së Punëve të 
Jashtme. 

12.17.1990 - 
12.30.1990 

30 

284 Vendim i Këshillit të Ministrave për miratimin e 
projektmarrëveshjeve me Jugosllavinë për 
shkëmbimin e mallrave në zonat kufitare dhe 
projektkontrolli për shkëmbimin e mallrave dhe 
shërbimeve për vitin 1991, relacioni i Ministrisë së 
Tregtisë së Jashtme për këtë problem. 

12.05.1990 - 
12.18.1990 

20 

285 Vendim i Këshillit të Ministrave për disa shtesa në 
planin e vitit 1990 për Ministrinë e Arsimit dhe 
Drejtorinë e Përgjithëshme të Ekonomisë Komunale, 
relacioni i Ministrisë së Arsimit për këtë problem. 

12.25.1990 - 
12.30.1990 

8 

2 Kryesia.   

286 Vendim i Kryesisë së Këshillit të Ministrave për 
situatat e veçanta hidroenergjitike, njoftimi përkatës. 

01.31.1990 6 
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287 Vendime të Kryesisë së Këshillit të Ministrave për 
dhënien e pagave të pezulluara personelit drejtues 
administrativ, krijimin e ndërmarrjes së ndërtimit në 
Qytetin Stalin, relacionet përkatëse të Ministrisë së 
Industrisë së Minierave dhe Energjitikës. 

01.16.1990 - 
01.31.1990 

17 

288 Vendim i Kryesisë së Këshillit të Ministrave për ndarje 
ndërmarrjesh bujqësore në rrethet:Tiranë, Elbasan, 
Korçë, Fier e Gjirokastër, relacioni i Ministrisë së 
Bujqësisë për këtë problem. 

01.31.1990 16 

289 Vendime të Kryesisë së Këshillit të Ministrave për 
emërime e lëvizje kuadri, relacionet përkatëse të 
Ministrisë së Arsimit, Ministrisë së Mbrojtjes, 
Akademisë së Shkencave. 

12.19.1989 - 
02.05.1990 

19 

290 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave datë 10.01.1990 për miratimin e bilancit 
valutor, njoftimi i Ministrisë së Tregtisë së Jashtme. 

01.10.1990 51 

291 Raport i Ministrisë së Bujqësisë për zhvillimin 
kompleks të blegtorisë në pesëvjeçarin e 9-të, 
procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave datë 07.02.1990 për këtë problem. 

02.07.1990 22 

292 Studim i Komisionit të Planit të Shtetit për zhvillimin 
e industrisë ushqimore duke u mbështetur në lëndët e 
para të vendit, për shtimin e sasisë dhe të llojshmërisë 
për rritjen e eksportit, përmirësimin e cilësisë dhe 
prognoza deri në vitin 2000, procesverbali i mbledhjes 
së Kryesisë së Këshillit të Ministrave datë 07.02.1990. 

02.07.1990 - 
05.15.1990 

38 

293 Raport i Ministrisë së Bujqësisë për gjendjen dhe 
masat për përmirësimin e punës në remontin për të 
mbështetur më mirë zhvillimin numerik të blegtorisë, 
letër e procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së 
Këshillit të Ministrave datë 07.02.1990 për këtë 
problem. 

12.16.1989 - 
02.21.1990 

27 

294 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë për zgjatjen e afatit 
të kthimit të kësteve afatgjatë për disa kooperativa 
bujqësore, procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së 
Këshillit të Ministrave datë 07.02.1990 për këtë 
problem. 

12.21.1989 - 
02.13.1990 

13 

295 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë për shtesë fondesh 
për financimin e investimeve dhe në shpenzimet 
operative për kooperativat bujqësore, procesverbali 
dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave datë 
07.02.1990 për këtë problem. 

12.21.1989 - 
02.12.1990 

8 

296 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit për krijimin e 
laboratorëve të kontrollit të cilësisë në rrethe, 
procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave datë 07.02.1990 për këtë problem. 

02.07.1990 - 
02.13.1990 

13 

297 Relacion dhe projektvendim i Drejtorisë së 
Përgjithëshme të Bankës së Shtetit, për kompetencat 
për miratimin e çmimeve në strukturat e reja 
gjeologjike dhe për kërkimin e naftës dhe të gazit, 
procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrisë datë 07.02.1990 për këtë problem. 

02.07.1990 9 
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298 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit për 
grumbullimin e letrës mbeturinë dhe për kthimin e 
thasëve të çimentos, procesverbali dhe vendimi i 
Kryesisë së Këshillit të Ministrave datë 07.02.1990 për 
këtë problem. 

02.13.1990 - 
09.15.1990 

8 

299 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave datë 07.02.1990, për krijimin e ndërmarrjes 
minerare të kromit në Vlahën e Kuksit, relacioni dhe 
projektvendimi i Ministrisë së Industrisë së Minierave 
dhe Energjitikës për këtë problem. 

01.12.1990 - 
02.07.1990 

6 

300 Relacioni i Komitetit të Shkencës e Teknikës për 
miratimin e kushteve të përgjithëshme për zhvillimin 
e bashkëpunimit tekniko-shkencor mes RDGjermane e 
RPSSH, procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së 
Këshillit të Ministrave datë 07.02.1990 për këtë 
problem. 

12.30.1989 - 
02.12.1990 

11 

301 Relacion i Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor të 
Rrethit Korçë, për miratimin e detyrës së projektimit 
të planit rregullues të qytetit të Korçës, vendimi i 
Kryesisë së Këshillit të Ministrave datë 07.02.1990 për 
të. 

07.06.1989 - 
02.12.1990 

109 

302 Relacion i Komitetit Ekzekutiv të KP të Rrethit Lezhë 
për zgjerimin e vijës kufizuese të qytetit të Lezhës, 
vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave datë 
07.02.1990 për të. 

12.22.1989 - 
02.12.1990 

8 

303 Relacion i Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor të 
Rrethit Tepelenë, për zgjerimin e vijës kufizuese të 
ndërtimit të qytetit të Tepelenës, vendimi i Kryesisë së 
Këshillit të Ministrave datë 07.02.1990 për këtë 
problem. 

09.09.1989 - 
02.12.1990 

6 

304 Relacion i Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor të 
Rrethit Fier, për miratimin e zgjerimit të vijës 
kufizuese të ndërtimit të qytetit të Patosit, vendimi i 
Kryesisë së Këshillit të Ministrave datë 07.02.1990 për 
këtë problem. 

10.28.1989 - 
02.12.1990 

5 

305 Relacion i Komitetit Ekzekutiv të Këshillit  Popullor të 
Rrethit Fier, për miratimin e planit rregullues të 
qytetit të Fierit, vendimi i Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave datë 07.02.1990 për këtë problem. 

08.04.1989 - 
02.12.1990 

8 

306 Relacion i Komitetit Ekzekutiv të KP të Rrethit Tiranë, 
për miratimin e planit rregullues të qytetit të Tiranës, 
vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave datë 
07.02.1990 për këtë problem. 

07.12.1989 - 
02.12.1990 

26 

307 Relacion i Ministrisë së Tregtisë së Jashtme, Drejtori i 
Përgjithshëm i Bankës së Shtetit për krijimin e një tipi 
të ri ndërmarrjesh pranë Bankës së Shtetit dhe krijimin 
e njësisë tregtare "Agrokoop" për shitjen me valutë 
dhe lakë, procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së 
Këshillit të Ministrave datë 09.02.1990. 

02.09.1990 - 
02.26.1990 

15 
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308 Vendim i Këshillit të Ministrave, për krijimin e 
drejtorive të mirëmbajtjes së rrugëve në rrethet Lezhë, 
Përmet, Tepelenë, Gramsh, relacioni i Ministrisë së 
Transporteve. 

02.05.1990 - 
03.02.1990 

5 

309 Vendime të Këshillit të Ministrave, për krijimin e 
ndërmarrjeve të reja minerare në rrethet Dibër, Mat, 
Mirditë, Kukës, Shkodër, Tepelenë, Durrës, Tiranë, 
relacionet e Ministrisë së Industrisë së Minierave për 
këtë problem. 

02.09.1990 - 
03.05.1990 

17 

310 Vendime të Kryesisë së Këshillit të Ministrave, për 
emërim e lëvizje kuadri, relacionet dhe 
korrespondencat përkatëse. 

01.08.1990 - 
03.08.1990 

42 

311 Vendim i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, për 
dhënien e pagave të pezulluara, relacioni i Ministrisë 
së Industrisë Ushqimore për këtë problem. 

02.08.1990 - 
02.15.1990 

5 

312 Vendim i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, për 
planin e arkës së Bankës së Shtetit, relacioni i 
Drejtorisë së Përgjithshme të Bankës së Shtetit për këtë 
problem. 

02.06.1990 - 
02.23.1990 

8 

313 Vendim i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, për 
pjesëmarrjen e vendit tonë në ekspozita e panaire 
filatelike ndërkombëtare, relacioni i Drejtorisë së 
Përgjithshme të PTT për këtë problem. 

12.13.1989 - 
03.01.1990 

5 

314 Studimi i Komisionit të Planit të Shtetit, për 
plotësimin e nevojave të vendit me yndyrnave, sheqer, 
oriz, pambuk, shtimin e duhanit e të cilësisë së tij me 
objektiv për bilancimin në vlerë të eksport-importit, 
procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave datë 09.03.1990, si dhe studimi i Këshillit të 
Ministrave dërguar Komitetit Qendror të Partisë për 
këtë problem. 

03.09.1990 - 
04.18.1990 

63 

315 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave datë 09.03.1990, për zhvillimin e Industrisë 
Kimike në vitet e pesëvjeçarit të 9-të (1991-1995) dhe 
prognoza deri në vitin 2000, studimi dërguar 
Komitetit Qendror të Partisë për këtë problem. 

03.09.1990 - 
05.15.1990 

26 

316 Procesverbal i mbledhjes së Krsyesisë së Këshillit të 
Ministrave datë 09.03.1990, për bilancin valutor të vitit 
1990, njoftimi i Ministrisë së Tregtisë së Jashtme për 
këtë problem. 

03.09.1990 38 

317 Relacione të Ministrisë së Industrisë së Minierave dhe 
Energjitikës, për ndërtimin e impjantit të tharjes e të 
fraksionimit të skorjes së bakrit, procesverbali e 
vendimi i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave për këtë problem datë 09.03.1990. 

02.19.1990 - 
03.14.1990 

11 

318 Relacion i Ministrisë së Industrisë së Minierave, për 
caktimin e lagështisë së koncentrateve të bakrit dhe të 
pirit, procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit 
të Ministrave datë 09.03.1990 për këtë problem. 

01.22.1990 - 
03.09.1990 

9 
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319 Relacion i Drejtorisë së Përgjithshme të Bankës së 
Shtetit Shqiptar, Ministrisë së Industrisë së Minierave, 
për miratimin e lidhjes së kontratës për paisjet 
teknologjike të hidrocentralit të Banjës e të 
marrëveshjes bankare, procesverbali dhe vendimi i 
Kryesisë së Këshillit të Ministrave datë 09.03.1990, si 
dhe studimi dërguar Komitetit Qendror të Partisë për 
këtë problem. 

02.09.1990 - 
04.14.1990 

17 

320 Relacion i Ministrisë së Mbrojtjes Popullore, për lëndët 
plasëse dhe helmet me efekt të fortë, procesverbali 
dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave datë 
09.03.1990 për këtë problem. 

12.30.1989 - 
03.14.1990 

6 

321 Projektvendim e relacion i Ministrisë së Bujqësisë, për 
thithjen e fshatit Mashkullorë të kooperativës 
bujqësore Mashkullorë nga NB Lunxheri dhe prej 
andej kalimi i tij në stacionin e zooteknikës në 
Gjirokastër, procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së 
Këshillit të Ministrave datë 09.03.1990 për këtë 
problem. 

02.12.1990 - 
03.09.1990 

24 

322 Projektvendimi dhe relacioni i Ministrisë së Bujqësisë, 
për thithjen e disa fshatrave të kooperativës bujqësore 
"Oblikë" nga NB Oblikë e rrethit të Shkodrës, 
procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave datë 09.03.1990 për këtë problem. 

02.02.1990 - 
03.09.1990 

7 

323 Projektvendimi dhe relacioni i Ministrisë së Bujqësisë, 
për thithjen e fshatit Nartë të kooperativës bujqësore 
Skënderbegas nga NB Gramsh, procesverbali i 
mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave datë 
09.03.1990 për këtë problem. 

02.02.1990 - 
03.09.1990 

10 

324 Relacion i Ministrisë së Tregtisë së Brendshme, për 
masat që duhen marrë për furnizimin e popullit dhe 
për plotësimin e detyrave për tufëzimin e bagëtive, 
procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave datë 09.03.1990 për këtë problem. 

03.09.1990 - 
03.14.1990 

7 

325 Relacion dhe projektvendimi i Komisionit të Planit të 
Shtetit, për kalimin e veprimtarisë së së peshimeve 
dhe të riparimeve të peshoreve ndërqytetëse në 
sistemin e Ministrisë së Ekonomisë së Ekonomisë 
KOmunale, procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së 
Këshillit të Ministrave datë 09.03.1990 për këtë 
problem. 

02.21.1990 - 
03.09.1990 

13 

326 Relacion i Drejtorisë së Përgjithëshme të Bankës së 
Shtetit Shqiptar, për masat që duhen marrë për 
prodhimin e parave në vend, procesverbali dhe 
vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave datë 
09.03.1990 për këtë problem. 

01.20.1990 - 
03.14.1990 

12 

327 Relacione të Ministrisë së Financave, për sigurimin e 
mallrave të eksport-importit dhe sigurimin e anijeve 
dhe automjeteve të parkut të transshqipit, 
procesverbali dhe  vendimi i mbledhjes së Kryesisë së 
Këshillit të Ministrave datë 09.03.1990 për këtë 
problem. 

10.27.1989 - 
03.14.1990 

11 
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328 Relacion i Ministrisë së Financave, për pritjen e 
përcjelljendhe trajtimin që u bëhet delegacioneve dhe 
specialistëve të huaj, procesverbali dhe vendimi i 
Kryesisë së Këshillit të Ministrave datë 09.03.1990 për 
këtë problem. 

02.19.1990 - 
03.14.1990 

8 

329 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave datë 09.03.1990, për planifikimin dhe 
ndjekjen e shpenzimeve valutore për shërbimet e PTT. 

03.09.1990 7 

330 Relacion i Drejtorisë së Përgjithëshme të RTV, për 
krijimin e disa institucioneve të RTV, procesverbali 
dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave datë 
09.03.1990 për këtë problem. 

01.24.1990 - 
03.14.1990 

13 

331 Relacion i Ministrisë së Punëve të Jashtme për 
ndryshime në planin e vitit 1990, për rikonstruktimin 
e ndërtesave që do të përshtaten për Ambasadën 
Palestineze dhe zyrën e shërbimit të trupit diplomatik, 
procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave datë 09.03.1990 për këtë problem. 

02.17.1990 - 
03.14.1990 

7 

332 Program i Ministrisë së Punëve të Jashtme për 
miratimin e këtij programi të bashkëpunimit tekniko-
shkencor me Turqinë për vitet 1990-1991, 
procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave datë 09.03.1990 për këtë problem. 

01.12.1990 - 
03.14.1990 

10 

333 Marrëveshja e Ministrisë së Punëve të Jashtme, për 
miratimin e saj për shkëmbimet kulturore ndërmjet 
RPSSH e të Shteteve të Bashkuara të Meksikës, 
procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave datë 09.03.1990 për të. 

01.16.1990 - 
03.14.1990 

8 

334 Relacioni i Ministrisë së Industrisë së Minierave për 
shpimin e pusit të kërkimit Dumre-7 në rrethin e 
Elbasanit, procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së 
Këshillit të Ministrave dhe vendimi i saj datë 
09.03.1990 për këtë problem. 

03.09.1990 - 
03.14.1990 

15 

335 Vendime të Kryesisë së Këshillit të Ministrave për 
ndarjen e ndërmarrjes bujqësore "8 Nëntori" të Sukthit 
në rrethin e Durrësit dhe të Savrës në rrethin e 
Lushnjës, relacionet e Ministrisë së Bujqësisë për këtë 
problem. 

03.05.1990 - 
03.09.1990 

12 

336 Vendim i Kryesisë së Këshillit të Ministrave për 
miratimin në parim të zhvillimit të bisedimeve me 
PNUD-in për shqyrtimin e mundësisë së hapjes së një 
misioni të përhershëm të tij në RPSSH, relacioni i 
Komitetit të Shkencës dhe Teknikës. 

03.10.1990 6 

337 Vendime të Kryesisë së Këshillit të Ministrave për 
emërim e lëvizje kuadri. 

01.29.1990 - 
03.26.1990 

19 

338 Njoftim i Ministrisë së Tregtisë së Jashtme për bilancin 
valutor të tremujorit të dytë të vitit 1990, procesverbali 
i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave datë 
24.03.1990. 

03.24.1990 148 
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339 Relacione dhe projektvendime të Ministrisë së 
Mbrojtjes Popullore, Ministrisë së Punëve të 
Brendshme, për disa masa për plotësimin nga vetë 
ushtria të nevojave vjetore të saj me prodhime 
bujqësore e blegtorale dhe për plotësimin nga vetë 
organet e repartit të Ministrisë së Punëve të 
Brendshme ¨për nevojat e tyre me disa prodhime 
bujqësore e blegtorale, procesverbali i mbledhjes së 
Kryesisë së Këshillit të Ministrave datë 24.03.1990 për 
këtë problem. 

01.06.1990 - 
03.24.1990 

49 

340 Vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave për 
krijimin e ndërmarrjes së grumbullim-përpunimit të 
bimëve në Shkodër, relacioni i Ministrisë së Industrisë 
Ushqimore për këtë problem. 

03.09.1990 - 
04.06.1990 

5 

341 Vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave për 
miratimin e rezervave të mineraleve të dobishme, 
projektvendimet e Ministrë së Industrisë së Minierave 
dhe Energjitikës për këtë problem. 

03.14.1990 - 
04.06.1990 

16 

342 Vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave për 
kalimin e veprimtarisë së shtypshkronjës së letrave me 
vlerë Bankës së Shtetit Shqiptar, relacioni përkatës. 

03.16.1990 - 
04.06.1990 

8 

343 Vendime të Kryesisë së Këshillit të Ministrave për 
shpallje dëshmorë partizanët italianë të rënë gjatë 
Luftës Nacionalçlirimtare të popullit shqiptar, si dhe 
emërime e lëvizje kuadri. 

04.05.1990 - 
04.17.1990 

28 

344 Vendim i Kryesisë së Këshillit të Ministrave për 
situatën e veçantë hidroenergjitike. 

04.28.1990 5 

345 Studim i Komisionit të Planit të Shtetit për zhvillimin 
e industrisë së prodhimit të mallrave të përdorimit të 
gjerë në pesëvjeçarin e 9-të 1991-1995 dhe prognoza 
deri në vitin 2000, procesverbali i mbledhjes së 
Kryesisë së Këshillit të Ministrave datë 27.04.1990, 
studimi dërguar Komitetit Qendror për këtë problem. 

04.27.1990 - 
05.23.1990 

102 

346 Relacion i Drejtorisë së Përgjithëshme të Bankës së 
Shtetit Shqiptar, për miratimin e bilancit të Bankës së 
Shtetit dhe Bankës Bujqësore, procesverbali dhe 
vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave datë 
27.04.1990 për këtë problem. 

03.12.1990 - 
05.03.1990 

24 

347 Relacion i Drejtorisë së Përgjithëshme të Bankës së 
Shtetit Shqiptar për planin e arkës së Bankës së Shtetit, 
procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave datë 27.04.1990 për këtë problem. 

03.22.1990 - 
05.18.1990 

16 

348 Procesverbali i Mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave datë 27.04.1990, për kuotat e eksport-
importit të vitit 1991, relacioni i Komisionit të Planit të 
Shtetit për këtë problem. 

04.27.1990 38 
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349 Relacione të Ministrisë së Industrisë dhe të 
Minierave,të Ministrisë së Financave , për ndryshime 
në planin e prodhimit të Kombinatit Metalurgjik 
Çeliku i Partisë në Elbasan dhe prodhimeve të tjera që 
rrjedhin prej tyre, procesverbali dhe vendimi i 
Kryesisë së Këshillit të Ministrave datë 27.04.1990  për 
këtë problem. 

04.27.1990 - 
06.01.1990 

37 

350 Projektvendim dhe relacion i Ministrisë së Ekonomisë 
Komunale, për miratimine projektidesë  së ujësjellësit 
të qytetit të Rrëshenit, 11 fshatrave dhe fabrikës së 
pasurimit të bakrit në Perlat, marrje uji nga burimi i 
Bargjanës, procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së 
Këshillit të Ministrave datë 27.04.1990 për këtë 
problem. 

04.06.1990 - 
04.27.1990 

14 

351 Relacion i Ministrisë së Industrisë së Minierave dhe 
Energjitikës për krijimin e ndërmarrjes së prodhimit të 
mobilieve në Krujë, procesverbali dhe vendimi i 
Kryesisë së Këshillit të Ministrave datë 27.04.1990 për 
këtë problem. 

03.12.1990 - 
05.03.1990 

9 

352 Relacion i Ministrisë së Industrisë së Minierave dhe 
Energjitikës për krijimin e ndërmarrjes së përpunimit 
të drurit në Lezhë, procesverbali dhe vendimi i 
Kryesisë së Këshillit të Ministrave datë 27.04.1990 për 
këtë problem. 

03.06.1990 - 
05.03.1990 

7 

353 Relacion i Ministrisë së Punëve të  Brendshme për 
ruajtjen me roje ushtarake të objekteve ekonomike dhe 
të institucioneve të rëndësishme për forcimin e 
shërbimeve për sigurimin e portit detar në Sarandë, 
procesverbali dhe vendimi iKryesisë së Këshillit të 
Ministrave datë 27.04.1990 për këtë problem. 

03.15.1990 - 
05.03.1990 

6 

354 Relacion i Ministrisë së Transporteve për krijimin e 
parkut automobilistik të udhëtarëve në rrethet  Berat, 
Durrës, Elbasan, Fier, Korçë, Shkodër e Vlorë, 
procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave datë 27.04.1990 për këtë problem. 

03.22.1990 - 
04.27.1990 

9 

355 Projektvendimi dhe relacioni i Ministrisë së Industrisë 
së Lehtë, për trajtimin në pagë të punonjësit Ramadan 
Karanxha, procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së 
Këshillit të Ministrave datë 27.04.1990 për këtë 
problem. 

03.09.1990 - 
04.27.1990 

6 

356 Relacion i Ministrisë së Financave, Komisioni i Planit 
të Shtetit për çmimet e blerjes së drithrave dhe të 
miellrave që jepen nga shteti kooperativave bujqësore 
për bukë, procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së 
Këshillit të Ministrave datë 27.04.1990 për këtë 
problem. 

01.19.1990 - 
05.12.1990 

9 

357 Relacion dhe projektvendim i Ministrisë së Industrisë 
Ushqimore për një ndryshim në planin e arkës së 
Ministrisë së Industrisë Ushqimore për vitin 1990, 
procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave datë 27.04.1990 për këtë problem. 

04.27.1990 4 
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358 Relacion i Ministrisë së Industrisë Ushqimore  për 
krijimin e ndërmarrjeve të reja NU Tepelenë, 
Ndërmarrja e Prodhimit të Miellrave Tiranë, NG 
Drithërave Tiranë Grumbullim Përpunimi Peqin, 
Prodhimi i Konservave Kavajë etj, procesverbali dhe 
vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave  datë 
27.04.1990 për këtë problem. 

02.13.1990 - 
05.12.1990 

17 

359 Relacion i Ministrisë së Tregtisë së Brendshme për 
organizimin e disa ndërmarrjeve tregtare, 
procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave datë 27.04.1990 për të. 

04.27.1990 - 
05.03.1990 

6 

360 Parashtesë e Ministrisë së Ndërtimit për shpronësim 
toke për karierën e Shtufit Mëzez, procesverbali dhe 
vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave  datë 
27.04.1990 për këtë problem. 

02.24.1990 - 
05.03.1990 

7 

361 Projektvendim dhe relacion i Drejtorisë së 
Përgjithëshme të PTT pë planifikimin dhe ndjekjen e 
shpenzimeve valutore për shërbimet e PTT, 
procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave  datë 27.04.1990 për këtë problem. 

12.16.1989 - 
04.27.1990 

13 

362 Relacion i Ministrisë së Punëve të Brendshme për 
hapjene mensave në vartësi të Ministrisë së Punëve të 
Brendshme, procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së 
Këshillit të Ministrave  datë 27.04.1990 për këtë 
problem. 

03.29.1990 - 
05.03.1990 

5 

363 Relacion i Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor të 
Rrethit të Pogradecit për miratimin e zgjerimit të vijës 
kufizuese të zonës së banimit të qytetit të Pogradecit, 
procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave  datë 27.04.1990 për këtë problem. 

03.05.1990 - 
05.03.1990 

12 

364 Relacion i Komitetit Ekzekutiv të Rrethit Krujë për 
miratimin e detyrës së projektimit të qytetit të Laçit, 
procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave  datë 27.04.1990 për këtë problem. 

02.19.1990 - 
05.14.1990 

18 

365 Vendime të Kryesisë së Këshillit të Ministrave për 
emërime e lëvizje kuadri, dhënie pensioni të plotë 
pleqërie, relacionet përkatëse. 

05.21.1990 28 

366 Vendim i Kryesisë së Këshillit të Ministrave për 
miratimin në parim të projektprotokollit të sesionit të 
dytë të Komisionit të Përbashkët për Bashkëpunimin 
Ekonomik, Industrial e Teknik ndërmjet Qeverisë së 
RPSSH dhe Qeverisë së Republikës Franceze. 

05.02.1990 2 

367 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave datë 26.05.1990, për drejtimet e zhvillimit 
të industrisë mekanike në pesëvjeçarin e 9-të 1991-
1995 dhe detyrat deri në vitin 2000, studimi dërguar 
Komitetit Qendror të Partisë për këtë problem. 

05.26.1990 - 
06.15.1990 

62 

368 Relacion i Komitetit për Bashkëpunimin Ekonomik me 
Jashtë datë 26.05.1990 për detyrat kryesore dhe 
strukturë organizative të Komitetit për 
Bashkëpunimin Ekonomik me Jashtë, procesverbali 
dhe vendimi përkatës. 

05.26.1990 - 
06.11.1990 

24 
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369 Raport i Komitetit të KP të Rrethit të Tiranës lidhur 
me riorganizimin e pushtetit në rrethin e Tiranës, për 
afrimin më shumë me popullin dhe për zgjidhjen më 
mirë të problemeve të tij, procesverbali i mbledhjes së 
Kryesisë së Këshillit të Ministrave  datë 26.05.1990 për 
këtë problem. 

05.04.1990 - 
05.26.1990 

39 

370 Relacioni i Ministrisë së Arsimit për ndërtimin e 
stacionit të ngrohjes së konvikteve të Universitetit të 
Tiranës Enver Hoxha gjatë viteve 1990-1991, 
procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave datë 26.05.1990, si dhe vendimi përkatës. 

03.02.1990 - 
06.15.1990 

22 

371 Parashtesë e Ministrisë së Ndërtimit për disa 
ndryshime në investimet e vitit 1990 në rrethin e 
Tiranës për ndërtim apartamentesh dhe zgjerim të 
frigoriferit në Tiranë, procesverbali i mbledhjes së 
Kryesisë së Këshillit të Ministrave  datë 26.05.1990, si 
dhe vendimi përkatës. 

03.01.1990 - 
06.15.1990 

21 

372 Relacioni i Komisionit të Kontrollit të Shtetit për 
shfrytëzimin, mirëmbajtjen, riparimin dhe ruajtjen e 
makinerive e të pajisjeve, procesverbali i mbledhjes së 
Kryesisë së Këshillit të Ministrave datë 26.05.1990 për 
këtë problem. 

04.26.1990 7 

373 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë për kalimin e fshatit 
Gjergjevicë të kooperativës bujqësore të Voskopojës në 
rrethin e Korçës në ndërmarrjen e kullotave të këtij 
rrethi, procesverbali i Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave  datë 26.05.1990, si dhe vendimi përkatës 
për këtë problem. 

04.12.1990 - 
06.01.1990 

11 

374 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë për makineritë dhe 
pajisjet që shteti u shet kooperativave bujqësore, 
procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave  datë 26.05.1990, si dhe vendimi përkatës. 

05.26.1990 - 
06.01.1990 

9 

375 Relacion i Ministrisë së Industrisë së Minierave dhe 
energjitike për rritjen e vleftës së plotë të ndërtim-
montimit të fabrikës nr.3 të acidit sulfurik në Laç, 
procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave datë 26.05.1990 dhe vendimi përkatës. 

05.08.1990 - 
06.01.1990 

10 

376 Relacion i Ministrisë së Industrisë së Minierave dhe 
Energjitikës për miratimin e sheshit të ndërtimit të 
Dambës së Re të Fabrikës së Pasurimit të Kromit në 
Bulqizë, procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së 
Këshillit të Ministrave datë 26.05.1990 për këtë 
problem. 

05.26.1990 8 

377 Relacion i MInistrisë së Bujqësisë për miratimin e 
projektidesësë së ujitses së zonës së Dumresë në 
Elbasan, procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së 
Këshillit të Ministrave datë 26.05.1990, si dhe vendimi 
përkatës. 

04.10.1990 - 
06.01.1990 

11 
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378 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë për miratimin e 
projektidesë dhe të preventivit paraprak të veprës së 
ujëmbledhësi i Bovillës në rrethin e Tiranës, 
procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave datë 26.05.1990, si dhe vendimi përkatës 
për këtë problem. 

04.10.1990 - 
06.01.1990 

16 

379 Relacion i Ministrisë së Industrisë së Lehtë për 
importimin e linjës së përdorur të qelqit kristal me 
bashkëpunimin ekonomik, procesverbali i mbledhjes 
së Kryesisë së Këshillit të Ministrave datë 26.05.1990 
për këtë problem. 

02.24.1990 - 
05.26.1990 

9 

384 Relacion i Drejtorisë së Përgjithëshme të PTT për një 
shtesë në planin e fondit të valutës tregtare për 
Drejtorinë e Përgjithëshme të PTT, procesverbali i 
mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave datë 
26.05.1990 për këtë problem. 

03.26.1990 - 
06.01.1990 

9 

385 Relacion i Komitetit të Shkencës dhe Teknikës për 
miratimin në parim të projektprogramit të 
bashkëpunimit afatmesëm ndërmjet RPSSH dhe Zyrës 
Rajonale të OBSH për Europën për vitet 1990, 1991 me 
propozimet paraprake për vitet 1991-1993, 
procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave  datë 26.05.1990, si dhe vendimi përkatës. 

04.16.1990 - 
05.05.1990 

30 

386 Relacioni i Ministrisë së Punëve të Jashtme për 
miratimin në parim të projektmarrëveshjes për 
bashkëpunimin kulturor me Bullgarinë, procesverbali 
i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave datë 
26.05.1990, si dhe vendimi përkatës. 

02.06.1990 - 
06.01.1990 

10 

387 Relacioni i Komitetit të Marrëdhënieve Kulturore me 
Jashtë për miratimin e projektprogramit për 
shkëmbimet kulturore me Sirinë për vitet 1990, 1991, 
1992, procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit 
të Ministrave datë 26.05.1990, si dhe vendimi përkatës. 

05.26.1990 - 
06.01.1990 

11 

388 Relacion i Ministrisë së Punëve të Jashtme për 
miratimin në parim të projektprogramit për 
shkëmbimet kulturore me Greqinë, për vitet 1990, 
1991, procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit 
të Ministrave datë 26.05.1990, si dhe vendimi përkatës. 

05.26.1990 - 
06.01.1990 

18 

389 Relacion i Komitetit të Bashkëpunimit Kulturor me 
Jashtë për miratimin në parim të projektprogramit të 
shkëmbimeve kulturore-shkencore dhe teknike me 
Egjiptin për vitet 1990-1991, procesverbali i mbledhjes 
së Kryesisë së Këshillit të Ministrave datë 26.05.1990, 
si dhe vendimi përkatës. 

05.26.1990 - 
06.01.1990 

12 

390 Relacion i Komitetit të Marrëdhënieve Kulturore me 
Botën e Jashtme për miratimin e projektmarrëveshjes 
me Maltën, procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së 
Këshillit të Ministrave datë 26.05.1990, si dhe vendimi 
përkatës. 

01.27.1990 - 
06.01.1990 

11 
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391 Relacion, procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së 
Këshillit të Ministrave datë 26.05.1990 mbi krijimin e 
Ministrisë së Drejtësisë, numrin e punonjësve dhe 
fondin e pagave, si dhe vendimin përkatës. 

05.26.1990 6 

392 Vendim i Kryesisë së Këshillit të Ministrave për 
emërtim ndërmarrjeje, relacioni i Komitetit Ekzekutiv 
të KP të Rrethit Kukës. 

05.26.1990 4 

393 Vendim i Kryesisë së Këshillit të Ministrave për 
situatën e veçantë hidroenergjitike, relacioni i 
Ministrisë së Industrisë së Minierave për këtë 
problem. 

05.31.1990 6 

394 Vendim i Kryesisë së Këshillit të Ministrave për 
miratimin në parim të projektprotokollit të 
bashkëpunimit në fushën e shkencës e teknikës 
ndërmjet Qeverisë së RPSSH dhe Qeverisë së RP të 
Bullgarisë, relacioni i Komitetit të Shkencës dhe 
Teknikës. 

05.08.1990 - 
05.26.1990 

7 

395 Vendim i Kryesisë së Këshillit të Ministrave për 
dhënien e pagave të pezulluara personelit drejtues 
administrativ, relacionet. 

05.22.1990 - 
06.07.1990 

14 

396 Vendim i Këshillit të Ministrave për emërim e lëvizje 
kuadri, relacionet përkatëse. 

05.24.1990 - 
06.20.1990 

13 

397 Relacione të Ministrisë së Mbrojtjes Popullore, 
Ministrisë së Punëve të Brendshme, për disa masa që 
duhen marrë për plotësimin nga vetë ushtria dhe 
organet e repartet e Ministrisë së Punëve të 
Brendshme për vetë nevojat vjetore të tyre ma disa 
prodhime bujqësore e blegtorale, procesverbali i 
Kryesisë së Këshillit të Ministrave datë 23.06.1990, si 
dhe vendimi. 

05.06.1990 - 
07.16.1990 

41 

398 Relacione të Ministrisë së Ekonomisë Komunale, 
Ministrisë së Financave për riorganizimin e 
shërbimeve dhe të artizanatit, procesverbali i 
mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave datë 
23.06.1990, relacioni i Këshillit të Ministrave dërguar 
Komitetit Qendror të Partisë, si dhe vendimi përkatës. 

06.06.1990 - 
07.11.1990 

42 

399 Relacioni i Ministrisë së Ekonomisë Komunale për 
prodhimin, shpërndarjen dhe përdorimin e energjisë 
elektrike, procesverbali i Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave datë 23.06.1990, si dhe vendimi përkatës. 

04.23.1990 - 
06.27.1990 

9 

400 Relacioni i Ministrisë së Ekonomisë Komunale për 
shitjen e banesave shtetërore në qytete e fshatra, 
procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave datë 23.06.1990, si dhe vendimi përkakës. 

06.02.1990 - 
07.09.1990 

13 

401 Relacioni i Ministrisë së Ekonomisë Komunale për 
vënien në përdorim të banesave të ndërtuara me fond 
shtetëror për fshatin Gërmenjas të rrethit të Korçës, 
procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave datë 23.06.1990, si dhe vendimi për këtë 
problem. 

04.25.1990 - 
06.27.1990 

9 
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402 Projektvendim, relacion i Ministrisë së Ekonomisë 
Komunale për furnizimin me ujë të pijshëm të disa 
fshatrave të rrethit të Mirditës dhe furnizimin për 
ndërmarrjet industriale, procesverbali i mbledhjes së 
Kryesisë së Këshillit të Ministrave datë 23.06.1990 për 
këtë problem. 

06.07.1990 - 
06.23.1990 

23 

403 Relacion i Ministrisë së Tregtisë së Jashtme për 
bashkëpunimin e punës ndërmjet ministrive dhe 
institucioneve të tjera qendrore që ushtrojnë 
veprimtari eksport-importi ndërmjet ndërmarrjeve e 
organizatave në vartësi të tyre, procesverbali i 
mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave datë 
23.06.1990, si dhe vendimi përkatës. 

06.23.1990 - 
07.03.1990 

39 

404 Relacion i Ministrisë së Tregtisë së Jashtme për 
miratimin e statusit të Dhomës së Tregtisë të RPSSH, 
procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave datë 23.06.1990 dhe vendimi përkatës. 

04.09.1990 - 
07.03.1990 

52 

405 Relacion i Ministrisë së Tregtisë së Jashtme për një 
shtesë në planin e valutës jotregtare për Ministrinë e 
Tregtisë së Jashtme, procesverbali i mbledhjes së 
Kryesisë së Këshillit të Ministrave datë 23.06.1990 për 
këtë problem. 

04.10.1990 - 
06.23.1990 

10 

406 Relacion i Ministrisë së Tregtisë së Brendshme, 
Ministrisë së Financave, Ministrisë së Bujqësisë, për 
tregtimin nga kooperativa bujqësorenë qytete e në 
qendra të banuara të produkteve bujqësore e 
blegtorale, procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së 
Këshillit të Ministrave datë 23.06.1990, si dhe vendimi 
përkatës. 

06.23.1990 - 
07.02.1990 

14 

407 Relacion i Ministrisë së Tregtisë së Brendshme për 
organizimin e tregut fshatar, procesverbali i mbledhjes 
së Kryesisë së Këshillit të Ministrave datë 23.06.1990, 
si dhe vendimi përkatës. 

05.18.1990 - 
06.30.1990 

14 

408 Relacioni i Ministrisë së Industrisë së Lehtë për uljen e 
planit të prodhimit të 100 mijë palë këpucë ushtarake, 
procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave datë 23.06.1990, si dhe vendimi përkatës. 

04.12.1990 - 
06.27.1990 

8 

409 Relacion i Ministrisë së Industrisë së Lehtë, 
procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave datë 23.06.1990, për shtesë fondi në valutë 
jotregtare. 

05.24.1990 - 
06.27.1990 

8 

410 Relacion i Ministrisë së Industrisë së Minierave dhe 
Energjitikës, për ruajtjen e sekretit shtetëror, 
procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave datë 23.06.1990, si dhe vendimi përkatës. 

04.23.1990 - 
06.27.1990 

7 

411 Relacion i Ministrisë së Industrisë së Minierave dhe 
Energjitikës mbi mbylljen dhe shpërndarjen e repartit 
të prodhimit të lindanit në uzinën kimike në Durrës, 
procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave datë 23.06.1990, si dhe vendimi përkatës. 

05.08.1990 - 
06.27.1990 

14 
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412 Relacion i Ministrisë së Arsimit për sistemin arsimor, 
procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave datë 23.06.1990, si dhe vendimi përkatës. 

05.06.1990 - 
06.27.1990 

15 

413 Relacion i Ministrisë së Arsimit për bursat e nxënësve 
dhe të studentëve, procesverbal i mbledhjes së 
Kryesisë së Këshillit të Ministrave datë 23.06.1990, si 
dhe vendimi përkatës. 

03.29.1990 - 
06.27.1990 

10 

414 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë për lidhjen e 
kontratës për një impiant pikot prej 300 hekrarësh për 
prodhimin e misrit, procesverbali i mbledhjes së 
Kryesisë së Këshillit të Ministrave datë 23.06.1990, si 
dhe vendimi përkatës. 

05.08.1990 - 
06.27.1990 

10 

415 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë për një shtesë në 
planin e valutës për shpenzime jotregtare, 
procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave datë 23.06.1990, si dhe vendimi përkatës. 

05.02.1990 - 
06.27.1990 

9 

416 Relacion i Komitetit të Këshillit të Përgjithshëm të 
BFSSH për organizimin e veprimtarisë për 
parashikimin e rezultateve sportive, procesverbali i 
mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave datë 
23.06.1990, si dhe vendimi përkatës. 

06.25.1990 - 
06.27.1990 

14 

417 Relacion i Kryqit të Kuq Shqiptar për organizimin e 
llogarisë së Kryqit të Kuq Shqiptar, procesverbali i 
mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave  datë 
23.06.1990, si dhe vendimi përkatës. 

06.23.1990 - 
06.30.1990 

20 

418 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave datë 23.06.1990, për ushtrimin e 
vaprimtarisë së shërbimeve tregtare e të artizanatit 
nga perona të veçantë. 

06.23.1990 7 

419 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave datë 23.06.1990 mbi bilancin valutor të 
tremujorit të tretë të vitit 1990. 

06.23.1990 4 

420 Relacion i Ministrisë së Ekonomisë Komunale mbi 
ndalimin e ndërtimeve në vijën e verdhë bregdetare 
nga lumi Buna deri në Kepin e Stillos dhe në qendrat 
turistike të vendit, procesverbali i mbledhjes së 
Kryesisë së Këshillit të Ministrave datë 23.06.1990, 
vendimi përkatës. 

06.23.1990 - 
06.27.1990 

7 

421 Vendim i Kryesisë së Këshillit të Ministrave mbi disa 
ndryshime në buxhetin e shtetit të vitit 1990, nga 
eksperimentimi i mekanizmit të ri ekonomik, relacion 
i Ministrisë së Financave për këtë problem. 

06.23.1990 - 
07.03.1990 

8 

422 Relacion dhe projektvendim i Ministrisë së 
Transporteve për mundësitë e ndërtimit të një 
aeroporti ndërkombëtar dhe të krijimit të shoqërisë 
ajrore në RPSSH, procesverbali i mbledhjes së 
Kryesisë së Këshillit të Ministrave datë 27.08.1990 për 
këtë problem. 

08.16.1990 - 
08.27.1990 

13 
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423 Vendime të Kryesisë së Këshillit të Ministrave për 
emërim e lëvizje kuadri, ndryshim të pensionit të 
peronave që janë deklaruar se nuk u kanë qendruar 
besnikë qëllimeve të revolucionit dhe të ndërtimit 
socialist të vendit. 

06.15.1990 - 
11.23.1990 

22 

424 Studim i Komisionit të Planit të Shtetit për disa 
drejtime kryesore të përsosjes së marrëdhënieve 
socialiste në prodhim në pesëvjeçarin e 9-të 1991-1995, 
procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave datë 11.07.1990, studim dërguar Komitetit 
Qendror të Partisë për këtë problem. 

07.11.1990 - 
07.23.1990 

45 

425 Relacion i Komitetit të Shkencës dhe Teknikës, 
procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave datë 11.07.1990 për kualifikimin e 
specializimeve pasuniversitare jashtë shtetit për vitin 
1991. 

05.25.1990 - 
07.18.1990 

29 

426 Relacion i Ministrisë së Financaveprocesverbali dhe 
vendim i Kryesisë së Këshillit të Ministrave datë 
11.07.1990, për bursat e studentëve dhe të 
pasuniversitarëve tanë jashtë shtetit. 

06.22.1990 - 
07.25.1990 

7 

427 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit, procesverbali 
dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave datë 
11.07.1990, për stimulimin e prodhimit të duhanit me 
cilësi të lartë. 

04.30.1990 - 
07.16.1990 

10 

428 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave datë 11.07.1990, për disa rregullime në 
çmimete shitjes me pakicë të lëndës drusore, relacioni 
dhe projektvendimi i Ministrisë së Financave për këtë 
problem. 

03.05.1990 - 
07.11.1990 

7 

429 Relacion i Ministrisë së Financave për ndryshimin e 
çmimit të shitjes me pakicë të disa artikujve për 
gjuetinë, procesverbali dhe vendimet e Kryesisë së 
Këshillit të Ministrave datë 11.07.1990 për këtë 
problem. 

06.16.1990 - 
07.16.1990 

7 

430 Relacion i Ministrisë së Transporteve, Ministrisë së 
Punëve të Brendshme, për disa ndryshime në 
vendime të Këshillit të Ministrave, për ruajtjen e 
objekteve ekonomike dhe të institucioneve të 
rëndësishme me roja ushtarake, procesverbali dhe 
vendimi i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave datë 11.07.1990 për këtë problem. 

03.23.1990 - 
07.17.1990 

16 

431 Relacion dhe projektvendimi i Komitetit të Kulturës 
dhe Arteve, procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së 
Këshillit të Ministrave datë 11.07.1990 për kualifikimin 
e kuadrove drejtues të lëvizjes artistike amatore dhe 
forcimit të drejtimit artistik në shtëpitë e kulturës të 
rretheve. 

06.06.1990 - 
07.11.1990 

6 
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432 Relacion i Ministrisë së Industrisë së Minierave dhe 
Energjitikës për ndërtimin e banesave të reja 
individuale për banorët e fshatit Shullaz të rrethit të 
Krujës që do të zhvendosen për shkak të ndotjes së 
mjedisit, procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së 
Këshillit të Ministrave datë 11.07.1990 për këtë 
problem. 

06.15.1990 - 
07.11.1990 

6 

433 Relacion dhe projektvendimi i Ministrisë së Ndërtimit, 
procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave datë 11.07.1990, për ndërtimin e 
hekurudhës Milot-Rrëshen-Klos. 

06.29.1990 - 
07.11.1990 

12 

434 Relacion i Ministrisë së Transporteve, procesverbali 
dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave datë 
11.07.1990 për traktatin e lundrimit midis Republikës 
Federale të Gjermanisë dhe RPSSH. 

02.02.1990 - 
07.18.1990 

25 

435 Relacion i Ministrisë së Transporteve, procesverbali 
dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave datë 
11.07.1990 për miratimin e projektit të marrëveshjes 
midis Qeverisë së RP Shqipërisë dhe Qeverisë së 
Repblikës Federale të Austrisë për transportin ajror 
civil. 

02.21.1990 - 
07.19.1990 

31 

436 Relacion i Komitetit të Shkencës dhe Teknikës, 
procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave datë 11.07.1990 për miratimin në parim të 
projektprotokollit të sesionit të 16-të të Komisionit të 
Përhershëm të Bashkëpunimit Tekniko-Shkencor 
ndërmjet RPSSH dhe Republikës Popullore 
Demokratike të Koresë. 

06.16.1990 - 
07.16.1990 

13 

437 Relacion i Komitetit të Shkencës dhe Teknikës, 
procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave datë 11.07.1990 për miratimin në parim të 
projektprogramit të bashkëpunimit tekniko-shkencor 
ndërmjet RPSSH dhe Qeverisë së Republikës 
Popullore Demokratike Algjeriane për vitet 1990-1991. 

06.25.1990 - 
07.16.1990 

10 

438 Relacion i Ministrisë së Ndërtimit, procesverbali dhe 
vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave datë 
11.07.1990 për nxjerrjen jashtë përdorimit të pjesëve të 
ndërrimit, stoqe dhe përdorimin e tyre si lëndë të 
parë. 

05.18.1990 - 
07.16.1990 

8 

439 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave datë 11.07.1990 për kryerjen e investimeve 
në industrinë e drurit. 

07.11.1990 16 

440 Relacion i Drejtorisë së Përgjithëshme të Bankës së 
Shtetit Shqiptar, procesverbali dhe vendimi i Kryesisë 
së Këshillit të Ministrave datë 11.07.1990 për planin e 
arkës të Bankës së Shtetit Sqiptar. 

06.29.1990 - 
07.17.1990 

18 

441 Vendime të Kryesisë së Këshillit të Ministrave për 
kalimin e disa ndërmarrjeve në vartësi të komiteteve 
ekzekutive, dhënien e pagave të pezulluara personelit 
drejtues që kanë dalë me mbishpenzim, relacionet e 
Ministrisë së Industrisë së Minierave dhe Energjitikës 
për këtë problem. 

06.16.1990 - 
07.16.1990 

17 
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442 Vendim i Kryesisë së Këshillit të Ministrave për rritjen 
e vleftës së plotë të disa objekteve, relacionet e 
Hetuesisë së Përgjithëshme, Ministrisë së Mbrojtjes 
Popullore, Drejtorisë së Përgjithëshme të Industrisë 
Mekanike, Akademisë së Shkencave. 

05.16.1990 - 
07.16.1990 

13 

443 Vendim i Kryesisë së Këshillit të Ministrave për 
ndërtimin e impiantit të ujitjes në formë shiu me 
teknologji bashkëkohore në 1155 ha në fushën trofike 
të NB-së Maliqit, relacioni i Ministrisë së Bujqësisë. 

06.28.1990 - 
07.25.1990 

11 

444 Vendim i Kryesisë së Këshillit të Ministrave për 
miratimin në parim të projektprotokollit të sesionit të 
parë të Komisionit të Përbashkët të RPSSH dhe 
Qeverisë së Republikës Popullore të Kinës për 
bashkëpunimin ekonomik e teknik, relacioni i 
Ministrisë së Punëve të Jashtme. 

07.13.1990 7 

445 Vendime të Kryesisë së Këshillit të Ministrave për 
emërim e lëvizje kuadri, korrespondencat përkatëse. 

08.25.1990 28 

446 Vendim i Kryesisë së Këshillit të Ministrave për 
situatën e veçantë energjitike, relacion i Ministrisë së 
Industrisë së Minierave Energjitikës, Ministrisë së 
Tregtisë së Jashtme, Komisionit të Planit të Shtetit, 
procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave datë 24.08.1990 për këtë problem. 

08.24.1990 43 

447 Studim i Ministrisë së Transporteve, procesverbali i 
mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave datë 
27.08.1990, për gjendjen e transportit automobilistik 
dhe ripërtëritjen e tij për të përballuar më mirë detyrat 
në pesëvjeçarin e 9-të. 

07.24.1990 - 
08.27.1990 

39 

448 Relacioni dhe projektvendimi i Ministrisë së 
Transporteve, për kriteret e përdorimit të mjeteve të 
parkut të delegacioneve në Tiranë, procesverbali i 
mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave datë 
27.08.1990 për këtë problem. 

07.18.1990 - 
08.27.1990 

12 

449 Relacion dhe prijektvendim i Drejtorisë së Bankës së 
Bujqësore për masën e paradhënies për shpërblimin e 
punës për antarët e kooperativave bujqësore, 
procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave datë 27.08.1990 për këtë problem. 

07.27.1990 - 
08.27.1990 

12 

450 Relacion i Drejtorisë së Përgjithëshme të Pyjeve dhe të 
Kullotave, procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së 
Këshillit të Ministrave datë 27.08.1990 për ruajtjen e 
fondit të disa bimëve mjeksore që rrezikohen për t`u 
zhdukur. 

07.13.1990 - 
09.10.1990 

13 

451 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë, procesverbali dhe 
vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave datë 
27.08.1990 për ndarjen e punëve në kategori për efekt 
pensioni. 

08.27.1990 - 
08.31.1990 

6 

452 Relacion i Ministrisë së Ekonomisë Komunale, 
procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave datë 27.08.1990 për zhvillimin prespektiv 
të Parkut të Madh të Tiranës. 

06.15.1990 - 
09.06.1990 

18 
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453 Relacion i Drejtorisë së Përgjithëshme të 
Radiotelevizionit mbi përdorimin e të ardhurave në 
valutë nga aktiviteti i regjistrimit të materialeve 
radiotelevizive, si kaseta e vidiokaseta, procesverbali i 
mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave datë 
27.08.1990 për këtë problem. 

06.17.1990 - 
08.27.1990 

15 

454 Relacion i Ministrisë së Industrisë së Minierave dhe 
Energjitikës, procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së 
Këshillit të Ministrave datë 27.08.1990 për krijim 
ndërmarrjesh. 

06.25.1990 - 
08.31.1990 

8 

455 Relacion i Ministrisë së Industrisë së Minierave dhe 
Energjitikës për miratimin e sheshit të ndërtimit të 
fabrikës së pasurimit të bakrit në Perlat e Mirditës, 
procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave datë 27.08.1990 për këtë problem. 

07.12.1990 - 
08.31.1990 

7 

456 Relacion dhe projektvendim i Ministrisë së Industrisë 
së Minierave dhe Energjitikës, për miratimin e sheshit 
të ndërtimit Dambës së Re të Fabrikës së Pasurimit të 
Kromit në Bulqizë, procesverbali i mbledhjes së 
Kryesisë së Këshillit të Ministrave datë 27.08.1990 për 
këtë problem. 

04.05.1990 - 
08.27.1990 

16 

457 Relacion dhe projektvendim i mbledhjes dërguar nga 
Ministria e Industrisë së Minierave dhe Energjitikës, 
për miratimin e sheshit të ndërtimit të TEC-it të ri 
teknologjik në Tiranë, procesverbali i mbledhjes së 
Kryesisë së Këshillit të Ministrave datë 27.08.1990 për 
këtë problem. 

06.16.1990 - 
08.27.1990 

10 

458 Relacion dhe projektvendimi i Ministrisë së Tregtisë së 
Jashtme, për përsosjen e mëtejshme të furnizimit 
materialo-teknik me karburante, lubrifikante, pjesë 
ndërrimi, autogoma, procesverbali i mbledhjes së 
Kryesisë së Këshillit të Ministrave datë 27.08.1990 për 
këtë problem. 

07.20.1990 - 
08.27.1990 

7 

459 Relacion i Drejtorisë së Përgjithëshme të Industrisë 
Mekanike, për ndarjen e punëve në kategori për efekt 
pensioni, procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së 
Këshillit të Ministrave datë 27.08.1990 për këtë 
problem. 

07.23.1990 - 
08.31.1990 

7 

460 Relacion i Ministrisë së Arsimit për përmirësimin e 
kusteve të puntorëve në repartin e biologjisë dhe të 
reparteve mikroskopike në ndërmarrjen e mjeteve 
kulturore "Hamdi Shijaku" në Tiranë, procesverbali 
dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave datë 
27.08.1990 për këtë problem. 

06.28.1990 - 
08.31.1990 

8 

461 Relacion i Ministrisë së Tregtisë së Jashtme për 
miratimin në parim të marrëveshjes   
tregtare ndërmjet Qeverisë së RPSSH dhe  Qeverisë së 
Republikës Federative Çeke e Sllovake, procesverbali 
dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave datë 
27.08.1990 për këtë problem. 

07.12.1990 - 
08.31.1990 

13 
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462 Relacion i Ministrisë së Punëve të Jashtme për 
ndërtimin e 40 apartamenteve për nevoja të 
përfaqësuesve tonë, procesverbali dhe vendimi i 
Kryesisë së Këshillit të Ministrave datë 27.08.1990. 

06.08.1990 - 
08.31.1990 

9 

463 Relacione të Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor 
të Rrethit Durrës, për zgjerimine vijës kufizuese të 
qytetit të Durrësit, Kavajës, Shijakut dhe Rrogozhinës, 
procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave dhe vendimet përkatëse, datë 27.08.1990. 

05.06.1990 - 
08.31.1990 

60 

464 Vendime të Kryesisë së Këshillit të Ministrave për 
dhënien e pagave të pezulluara personelit drejtues të 
ndërmarrjeve, pagat e institucioneve qendrore, krijimi 
i ndërmarrjes së ndërtimit e suvatimit në Tiranë, 
relacionet përkatëse. 

08.24.1990 - 
09.10.1990 

24 

465 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave datë 07.09.1990 për projektplanin e 
zhvillimit të ekonomisë e kulturës dhe projektbuxhetit 
të shtetit për vitin 1991 dhe disa probleme që dalin. 

09.07.1990 34 

466 Relacione të Ministrisë së Industrisë së Minierave dhe 
Energjitikës për miratimin në parim të marrëveshjes 
midis DPNG dhe DEMINEX, për kërkimin e naftës në 
det (Rajoni i Rodonit) dhe për kërkimin e nxjerrjen e 
naftës në det, procesverbali dhe vendime të KKM për 
këtë problem. 

08.22.1990 - 
09.17.1990 

57 

467 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave datë 07.09.1990, për Policinë Financiare. 

09.07.1990 8 

468 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave datë 07.09.1990 për disa çështje jashtë 
rendit të ditës, mbi shtetasit shqiptarë që janë larguar 
nga vendi ynë, mbi daljen në pension. 

09.07.1990 10 

469 Vendim i Kryesisë së Këshillit të Ministrave për 
dhënie pensioni për merita të veçanta fëmijëve të 
mjekëve që ranë në krye të detyrës në Himarë, 
relacioni përkatës i Komitetit Ekzekutiv të KP të 
Rrethit të Tiranës. 

03.16.1990 - 
09.29.1990 

37 

470 Vendim i Kryesisë së Këshillit të Ministrave për 
miratimin në parim të projektit të protokollit hartuar 
në bazë të nenit 14 të marrëveshjes ndërmjet Qeverisë 
së RPSSH dhe Këshillit Ekzekutiv Federativ të 
Jugosllavisë për transportin rrugor ndërkombëtar të 
mallrave, relacioni i Ministrisë së Transporteve për 
këtë problem. 

09.21.1990 - 
10.07.1990 

19 

471 Relacion i Ministrisë së Industrisë Ushqimore për 
ndarjen e Institutit të Industrisë së Lehtë dhe 
Ushqimore, procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së 
Këshillit të Ministrave datë 29.09.1990, vendimi 
përkatës. 

09.08.1990 - 
10.04.1990 

10 
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472 Relacione të Ministrisë së Industrisë së Lehtë dhe 
Ushqimore, Ministrisë së Tregtisë së Brendshme për 
çmimet e blerjes nga shteti të mishit, peshë e gjallë prej 
oborrit kooperativist dhe individëve, procesverbali i 
mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave datë 
29.09.1990, vendimi përkatës. 

09.05.1990 - 
10.04.1990 

14 

473 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë për disa masa që 
duhen marrë për përmirësimin e kullotave natyrore 
dhe shfrytëzimin e tyre, procesverbali dhe vendimi i 
Kryesisë së Këshillit të Ministrave datë 29.09.1990 për 
këtë problem. 

06.12.1990 - 
10.04.1990 

10 

474 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë për thithjen e 
sektorëve Zguraj të kooperativës së tipit të lartë të 
qytetit të Kavajës, procesverbali dhe vendimi i 
Kryesisë së Këshillit të Ministrave datë 29.09.1990 për 
këtë problem. 

08.21.1990 - 
10.04.1990 

9 

475 Relacione të Ministrisë së Financave për çmimet e 
blerjes dhe shitjes së arit, argjendit dhe platinit, gurët e 
çmuar, procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së 
Këshillit të Ministrave datë 29.09.1990 për këtë 
problem. 

05.25.1990 - 
10.11.1990 

11 

476 Relacion i Ministrisë së Industrisë së Minierave dhe 
Energjitikës për vendosjen e tubacionit në Nartë-
Bregu i Detit, si dhe për kryerjen e investimeve të tjera 
për importimin e naftës, procesverbali dhe vendimi i 
Kryesisë së Këshillit të Ministrave datë 29.09.1990 për 
këtë problem. 

09.12.1990 - 
10.07.1990 

6 

477 Relacione të Ministrisë së Arsimit për uljen e çmimit të 
biletave të udhëtimit dhe të biletave për shfaqje 
artistike të kinemave për studentët e nxënësit, 
procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave e vendimi përkatës datë 29.09.1990. 

07.12.1990 - 
10.07.1990 

9 

478 Relacion i Ministrisë së Arsimit për mirërritjen e 
edukimin e fëmijëve në shtëpinë e foshnjes e të 
fëmijëve, procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së 
Këshillit të Ministrave datë 29.09.1990 për këtë 
problem. 

08.23.1990 - 
10.07.1990 

13 

479 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit për disa masa 
për pakësimin e humbjeve nga mbarshtimi i pelave 
për riprodhim në ndërmarrjet bujqësore, procesverbali 
dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave datë 
29.09.1990 për këtë problem. 

08.11.1990 - 
10.04.1990 

10 

480 Relacion i Komitetit të Shkencës dhe Teknikës për 
miratimin në parim të projektprotokollit të sesionit të 
9-të Komisionit të Përbashkët Tekniko-Shkencor 
ndërmjet RPSSH dhe Republikës Socialiste të 
Vjetnamit, procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së 
Këshillit të Ministrave datë 29.09.1990, si dhe vendimi 
përkatës. 

09.04.1990 - 
10.04.1990 

10 
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481 Relacion i Komitetit të Shkencës dhe Teknikës për 
miratimin në parim të marrëveshjes bazë midis 
PNUD-it dhe Qeverisë së RPSSH, procesverbali i 
mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave datë 
29.09.1990, si dhe vendimi përkatës. 

08.11.1990 - 
10.04.1990 

26 

482 Relacion i Ministrisë së Shëndetsisë për miratimin në 
parim të projektmarrëveshjes ndërmjet Qeverisë së 
RPSSH dhe Qeverisë së Republikës Federative të 
Jugosllavisë për bashkëpunimin në fushën e 
shëndetsisë, procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së 
Këshillit të Ministrave datë 29.09.1990, si dhe vendimi 
përkatës. 

09.08.1990 - 
10.04.1990 

10 

483 Relacion i Ministrisë së Punëve të Jashtme për 
alokacionet e punonjësve të disa përfaqësive të RPSSH 
jasht shtetit, procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së 
Këshillit të Ministrave datë 29.09.1990 për këtë 
problem. 

09.15.1990 - 
10.07.1990 

12 

484 Relacion i Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor të 
Rrethit Tepelenë për miratimin e planeve rregulluese 
të qyteteve Tepelenë e Memaliaj, procesverbali i 
mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave datë 
29.09.1990 dhe vendimi përkatës. 

09.13.1990 - 
10.11.1990 

15 

485 Relacion i Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor të 
Rrethit Korçë për zgjerimin e vijës kufizuese të 
ndërtimit të qytetit Korçë, procesverbali dhe vendimi i 
mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave datë 
29.09.1990. 

08.03.1990 - 
10.04.1990 

9 

486 Relacion i Komitetit Ekzekutiv të KP të Rrethit 
Peshkopi, për miratimin e planit rregullues të qytetit 
të Peshkopisë, procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së 
Këshillit të Ministrave datë 29.09.1990, si dhe vendimi 
përkatës. 

09.13.1990 - 
10.04.1990 

45 

487 Relacion i Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor të 
Rrethit Elbasan për zgjerimin e vijës kufizuese të 
ndërtimit të qytetit të Cërrikut, procesverbali i 
mbledhjes sëKryesisë së Këshillit të Ministrave datë 
29.09.1990, si dhe vendimi përkatës. 

07.02.1990 - 
10.27.1990 

12 

488 Relacion i Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor të 
Rrethit Elbasan për zgjerimin e vijës kufizuese të 
ndërtimit të qytetit të Elbasanit, procesverbali i 
mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave datë 
29.09.1990, si dhe vendimi përkatës. 

09.29.1990 - 
10.04.1990 

7 

489 Njoftime të Ministrisë së Punëve të Brendshme, 
Ministrisë së Industrisë Ushqimore për djegien e 
fabrikës së Blojes Elbasan, procesverbali i mbledhjes së 
Kryesisë së Këshillit të Ministrave datë 29.09.1990 për 
këtë problem. 

09.29.1990 18 
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490 Korrespondenca me Ministrinë e Arsimit, Ministrinë e 
Financave, Ministrinë e Industrisë së Minierave dhe 
Energjitikës, Ministrinë e Punëve të Jashtme, 
Ministrinë e Tregtisë së Brendshme etj, për emërim e 
lëvizje kuadri, si dhe procesverbali dhe vendimi i 
Kryesisë së Këshillit të Ministrave datë 29.09.1990 për 
këtë problem. 

07.24.1990 - 
10.03.1990 

45 

491 Njoftim i Ministrisë së Tregtisë së Jashtme, Ministrisë 
së Industrisë së Minierave dhe Energjitike, Komisionit 
të Planit të Shtetit për situatën enegjitike, 
procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave datë 29.09.1990, si dhe vendimi përkatës. 

09.29.1990 11 

192 Vendim i Kryesisë së Këshillit të Ministrave për 
miratimin e lidhjes së kontratës për importimin e 
makinerive e të linjave për zhvillimin e industrisë së 
drurit, relacion i Ministrisë së Industrisë së Minierave 
dhe të Energjitikës për këtë problem. 

09.15.1990 - 
09.28.1990 

28 

493 Vendim i Kryesisë së Këshillit të Ministrave për 
miratimin e protokollit të sesionit të 2 të Komitetit të 
Përzier për Bashkëpunimin Ekonomik e Tekniko-
Shkencor ndërmjet Qeverisë së RPSSH dhe Këshillit 
Ekzekutiv të Kuvendit të Republikës Federative 
Jugosllave, relacionet përkatëse. 

09.19.1990 - 
10.09.1990 

58 

494 Vendime të Kryesisë së Këshillit të Ministrave për 
emërime e lëvizje kuadri. 

11.13.1990 - 
11.20.1990 

9 

495 Njoftim i Ministrisë së Tregtisë së Jashtme për 
analizën e realizimit të bilancit të pritshëm valutor të 
tremujorit të katërt 1990, procesverbali i mbledhjes së 
Kryesisë së Këshillit të Ministrave datë 20.10.1990 për 
këtë problem. 

10.18.1990 - 
10.20.1990 

70 

496 Relacion i Drejtorisë së Përgjithëshme të Bankës së 
Shtetit Shqiptar dërguar Këshillit të Ministrave, 
procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave për këtë problem, datë 20.10.1990. 

09.27.1990 - 
10.29.1990 

14 

497 Relacion i Drejtorisë së Bankës Bujqësore për dhënien 
e kredisë afatgjatë punonjësve të fshatit për të 
ndërtuar shtëpi të reja, ndryshime në kreditin bankar, 
procesverbali i Kryesisë së Këshillit të Ministrave datë 
20.10.1990 për këtë problem. 

10.02.1990 - 
10.20.1990 

5 

498 Relacion i Drejtorisë së Përgjithëshme të Pyjeve e 
Kullotave, procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së 
Këshillit të Ministrave datë 20.10.1990, për 
administrimin e kullotave, që individët t`ia paguajnë 
qiranë kullotave, ndërmarrjes ose kooperativës. 

09.24.1990 - 
10.26.1990 

6 

499 Relacion i Ministrisë së Tregtisë së Brendshme, 
procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave datë 20.10.1990 për shtesë plani në drutë e 
zjarrit për ndërmarrjet e furnizimit të punëtorëve. 

09.17.1990 - 
10.25.1990 

8 
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500 Relacion i Ministrisë së Tregtisë së Brendshme, 
procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave datë 20.10.1990 për krijimin e ndërmarrjeve 
të Albturizmitnë Berat, Shkodër, Korçë, Gjirokastër, 
Elbasan, Fier, Kukës e Vlorë. 

10.02.1990 - 
10.26.1990 

10 

501 Relacion i Drejtorisë së Përgjithëshme të 
Radiotelevizionit, procesverbali dhe vendimi i 
Kryesisë së Këshillit të Ministrave datë 20.10.1990 për 
përdorimin e të ardhurave në valutë për nevoja të 
Radiotelevizionit. 

08.07.1990 - 
10.26.1990 

11 

502 Procesbverbali i Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 20.10.1990 për shpërndarjen dhe emërimin e 
specialistëveqë mbarojnë shkollat e larta e të mesme   
profesionale, me shkëputje nga puna, si dhe 
rishperndarjen e specialistëve me arsim të lartë, 
shënim i Komitetit Qendror të Partis, si dhe shënimi i 
sektorit të kuadrit të aparatit të Këshillit të Ministrave. 

10.17.1990 - 
10.20.1990 

11 

503 Relacion i Ministrisë së Ndërtimit, Ministrisë së 
Shëndetësisë, shënim i Sektorit Socialkulturor në 
Këshillin e Ministrave, procesverbali dhe vendimi i 
Kryesisë së Këshillit të Ministrave  datë 20.10.1990 për 
rritjen e vleftës së plotë të disa objekteve shëndetsore, 
gjendjen e materniteteve, rikonstruksioni i spitalit të  
Tiranës, elbasanit, Fierit, Shkodrës, Krujës, si dhe 
problemet që dalin për konsultoren e fëmijëve dhe 
dyqanet e optikës. 

09.21.1990 - 
10.26.1990 

12 

504 Relacioni i Ministrisë së Ekonomisë Komunale, 
procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave për miratimin e projektidesë dhe të 
preventivit paraprak të veprës së ujsjellësit të Gurit të 
Bardhë për furnizimin me ujë të pijshëm të qytetit të 
Tiranës. 

09.27.1990 - 
10.26.1990 

13 

505 Relacion i Ministrisë së Transportit, procesverbalet e 
mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave datë 
20.10.1990 për miratimin e projektit të marrëveshjes 
me Qeverinë e Bullgarisë, për transportin 
ndërkombëtar automobilistik të udhëtarëve e të 
mallrave. 

07.26.1990 - 
10.26.1990 

17 

506 Procesverbali i Kryesisë së Këshillit të Ministrave datë 
20.10.1990, për miratimin në parim të marrëveshjes 
tregtare ndërmjet Shqipërisë dhe Qeverisë së 
Republikës së Hungarisë. 

10.20.1990 1 

507 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave datë 20.10.1990 për miratim marrëveshje 
bashkëpunimi ndërmjet Qeverisë së Shqipërisë dhe 
UNIDO-s, relacioni i Komitetit të Shkencës dhe 
Teknologjisë për këtë problem. 

09.13.1990 - 
10.26.1990 

18 

508 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave datë 20.10.1990 për miratimin në parim të 
projektit Tanzanian të marrëveshjes për 
bashkëpunimin kulturor, shkencor e teknik me 
Republikën e Tanzanisë, relacioni i Ministrisë së 
Punëve të Jashtme për këtë problem. 

09.15.1990 - 
10.26.1990 

8 
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509 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave datë 20.10.1990 për gjendjen e furnizimit të 
disa rretheve të vendit, njoftim i Ministrisë së 
Financave për këtë problem. 

10.20.1990 8 

510 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave mbajtur në datën 20.10.1990 për 
shqyrtimin e një çështjeje jashtë rendit të ditës, për 
bisedimet telefonike dhe rritjen e tarifave. 

10.20.1990 3 

511 Procesverbali dhe vendimi i mbledhjes së Kryesisë së 
Këshillit të Ministrave datë 17.11.1990 për blerjen dhe 
kryerjen e shërbimeve jashtë sektorit shtetëror. 

10.05.1990 - 
12.03.1990 

9 

512 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave datë 17.11.1990, për trajtimin e punonjësve 
në laboratorët veterinar pranë stacioneve bujqësore në 
rrethe. 

10.05.1990 - 
11.26.1990 

6 

513 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave për trajtimin e puntorëve të prodhimit të 
gurëve të mullirit e datës 17.11.1990. 

10.05.1990 - 
11.17.1990 

5 

514 Relacioni, procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së 
Këshillit të Ministrave të datës 17.11.1990 për 
organizimin më vete të kapitenerisë së porteve. 

04.03.1990 - 
12.07.1990 

24 

515 Relacioni dhe udhëzimi i Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave datë 17.11.1990 për përballimin e 
shpenzimeve telefonike në shtëpi. 

10.06.1990 - 
11.30.1990 

13 

516 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave datë 17.11.1990, për mënyrën e dhënies së 
patentave për shpikjet e realizuara jashtë shtetit, 
relacioni i Komitetit të Shkencës e Teknikës për këtë 
problem. 

06.05.1990 - 
11.26.1990 

13 

517 Procesverbale dhe vendime të Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave datë 17.11.1990 për miratimin në parim të 
projektprotokollit tip për shkëmbimin e mallrave e të 
pagesave për vitin 1991 midis Shqipërisë dhe Qeverisë 
së Rumanisë, Bullgarisë, Çekisë e Sllovakisë, 
Koresëdhe Vietnamit, relacioni i Ministrisë së Tregtisë 
së Jashtme për këtë problem. 

10.19.1990 - 
12.03.1990 

11 

518 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave mbajtur në datën 17.11.1990 për 
shqyrtimine një çështjeje jashtë rendit të ditës. 

11.17.1990 7 

519 Procesverbali, vendimi i Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave datë 17.11.1990 për miratimin e detyrës së 
projektimit dhe të vijës kufizuese të qytetit Mamurras 
dhe Fushë-Krujë, si dhe relacioni përkatës i Komitetit 
Ekzekutiv të Rrethit të Krujës për këtë problem. 

10.16.1990 - 
11.21.1990 

20 

520 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave datë 17.11.1990 për disa përmirësime të 
kushteve të efektivave të Policisë Popullore dhe të 
vëzhgimit, si dhe relacioni i Ministrisë së Punëve të 
Brendshme për këtë problem. 

11.06.1990 - 
11.26.1990 

16 

521 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave mbajtur në datë 17.11.1990 për kufizimin e 
lëvizjes së automjeteve, mikrobusëve dhe motoçikletë. 

11.17.1990 2 
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522 Relacion i Ministrisë së Drejstësisë për një ndryshim 
në tabelën e pagave për Ministrinë e Drejtësisë, si dhe 
vendimi i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave për këtë problem.(Titulli i vendimit "Një 
ndryshim në pagat e ministrive dhe institucioneve të 
tjera qendrore"). 

11.16.1990 - 
11.21.1990 

5 

523 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave datë 26.11.1990 për masën e paradhënies së 
disa kooperativave bujqësore me gjendje të dobët 
financiare, si dhe relacioni i Ministrisë së Bujqësisë për 
këtë problem. 

10.24.1990 - 
12.04.1990 

13 

524 Vendime të Kryesisë së Këshillit të Ministrave datë 
27.11.1990, 12.12.1990, 29.12.1990 për emërim e lëvizje 
kuadri, propozimi i Ministrisë së Bujqësisë dhe i 
Sektorit të Kuadrit në Aparatin e Këshillit të 
Ministrave për këtë problem. 

11.27.1990 - 
12.29.1990 

9 

525 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave në datën 26.11.1990 për uljen e kuotave të 
shfytëzimit të pyjeve për vitin 1990, si dhe relacioni i 
Ministrisë së Industrisë së Minierave dhe Energjitikës 
për këtë problem. 

11.02.1990 - 
12.04.1990 

8 

526 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave mbajtur në datën 26.11.1990 për 
rikonstruksionin e stabilimentit të gatrave e të arkave 
të ambalazhit në Laç, si dhe relacioni përkatës i 
Ministrisë së Industrisë së Minierave dhe Energjitikës. 

10.29.1990 - 
12.04.1990 

6 

527 Procesverbali i Kryesisë së Këshillit të Ministrave datë 
26.11.1990 për rritjen e vleftës së plotë të veprës, rruga 
automobilistike Fushë-Krujë-Shkodër, si dhe relacioni 
i Ministrisë së Ndërtimit për këtë problem. 

10.29.1990 - 
11.26.1990 

12 

528 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave datë 26.11.1990 për disa masa në ruajtjen e 
trenave të mallrave, relacioni i Ministrisë së 
Transporteve për këtë problem. 

11.02.1990 - 
11.26.1990 

12 

529 Relacioni i Ministrisë së Transporteve dërguar 
Këshillit të Ministrave, procesverbalii mbledhjes së 
Kryesisë së Këshillit të Ministrave datë 26.11.1990, për 
tranzitin e udhëtarëve e të mallrave të shteteve të tjera 
ndërmjet territorit të vendit tonë, si dhe relacioni dhe 
projektvendimi i Këshillit të Ministrave dërguar 
Komitetit Qendror të Partisë për lidhjen e kësaj 
marrëveshjeje transporti me shtetet e tjera. 

11.13.1990 - 
12.05.1990 

12 

530 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave datë 26.11.1990 për çmimin e blerjes së 
fasuleve nga kooperativat bujqësore dhe nga 
individët, relacioni i Ministrisë së Industrisë 
Ushqimore për këtë problem. 

11.13.1990 - 
12.04.1990 

6 

531 Relacioni i Ministrisë së Shëndetsisë për mjedisin 
mjeksor të shtetit për të sëmurët që dërgohen jashtë 
shtetit, si dhe për barnat e blera me para në dorë, 
procesverbali i mbledhjes datë 26.11.1990 për këtë 
problem. 

11.03.1990 - 
11.26.1990 

21 
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532 Relacioni i Drejtorisë së Përgjithëshme të Industrisë 
Mekanike për dhënien e aktivitetit të importit 
ndërmarrjes së shpërndarjes së pjesëve të ndërrimit në 
Durrës, procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së 
Këshillit të Ministrave datë 26.11.1990 për kalimin e 
kësaj veprimtarie. 

10.31.1990 - 
12.04.1990 

10 

533 Relacioni i Komisionit të Planit të Shtetit për shtesë në 
organikë për punonjësit e qytetit të Kavajës, 
procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave datë 26.11.1990 për këtë problem. 

11.16.1990 - 
12.04.1990 

7 

534 Njoftim i Ministrisë së Industrisë së Minierave dhe 
Energjitikës, si dhe procesverbali i Kryesisë së 
Këshillit të Ministrave datë 26.11.1990 për avarinë që 
ndodhi prej eksplozionit të gazit metan në minierën e 
Memaliajt. 

11.23.1990 - 
11.26.1990 

15 

535 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave datë 26.11.1990 për dhënie pensioni për 
merita të veçanta, recionet e komiteteve ekzekutive të 
rretheve Korçë, Gramsh, Tiranë, Kavajë, relacionet e 
Ministrisë së Punëve të Brendshme, si dhe 
projektrelacioni i sektorit të kuadrit në aparatin e 
Këshillit të Ministrave për këtë problem. 

05.16.1990 - 
12.01.1990 

46 

536 Vendim i Kryesisë së Këshillit të Ministrave për një 
shtesë në planin e valutës jo tregtare kliring. 

12.05.1990 2 

537 Vendim i Kryesisë së Këshillit të Ministrave për 
krijimin e ndërmarrjes së eksport-importit 
"Madimpeks", relacioni i Ministrisë së Ndërtimit. 

11.27.1990 - 
12.07.1990 

10 

538 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave datë 10.12.1990 për miratimin e studimit 
tekniko-ekonomik për ndërtimin e hidrocentralit të 
Bushatit, si dhe relacioni i Ministrisë së Industrisë së 
Minierave dhe Energjitikës për këtë problem. 

10.19.1990 - 
12.17.1990 

24 

539 Relacioni dhe projektvendimi i Ministrisë së 
Industrisë së Minierave dhe Energjitikës për 
ndërtimin e laboratorëve dhe zyrave për Drejtorinë e 
Përgjithëshme Elektroenergjitike, si dhe procesverbali 
i Kryesisë së Këshillit të Ministrave datë 10.12.1990 për 
këtë problem. 

11.05.1990 - 
12.10.1990 

5 

540 Relacioni i Ministrisë së Ndërtimit për zgjidhjen e 
problemit të strehimit të punonjësve të bërthamave të 
specializuara të ndërtim-montimit, si dhe sistemin e 
punonjësve të hidrocentralit të Banjës, ndërmarrjes së 
ndërtimit të hekurudhave, si dhe të Ndërmarrjes 
Hidro-Teknike të Tiranës, procesverbali dhe vendimi i 
Kryesisë së Këshillit të Ministrave datë 10.12.1990 për 
këtë problem. 

10.05.1990 - 
12.14.1990 

19 

541 Procesverbali i Kryesisë së Këshillit të Ministrave datë 
10.12.1990 për çmimet e shitjes me pakicë të tullave e 
tjegullave, si dhe relacioni i Ministrisë së Ndërtimit 
për këtë problem. 

11.07.1990 - 
12.10.1990 

6 
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542 Relacioni dhe projektvendimi i Ministrisë së Tregtisë 
së Jashtme për disa ndryshime në Vendimin e 
Këshillit të Ministrave numër 424, datë 13.11.1989 për 
zëvendësimin e strukturave të mjeteve të Parkut të 
Transportit, si dhe procesverbali i mbajtur më datë 
10.12.1990 i Kryesisë së Këshillit të Ministrave për këtë 
problem. 

11.19.1990 - 
12.10.1990 

11 

543 Relacioni dhe projektrregullorja e Ministrisë së 
Tregtisë së Jashtme për Komisionin e Dhënies së 
Lejeve të Mallrave të Eksport-Importit, procesverbali 
dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave i 
datës 10.12.1990 për këtë problem. 

11.10.1990 - 
12.20.1990 

15 

544 Relacion i Komitetit të Këshillit të Përgjithshëm të 
BFSH për të drejtën e transmetimeve radiotelevizive të 
veprimtarive sportive ndërkombëtare, procesverbali 
dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave i 
datës 10.12.1990 për këtë problem. 

10.17.1990 - 
12.14.1990 

21 

545 Relacion i Drejtorisë së Përgjithëshme të Bankës së 
Shtetit Shqiptar për prekjen e llogarive në valutë të 
disa dikastereve, procesverbali dhe vendimi i Kryesisë 
së Këshillit të Ministrave i datës 10.12.1990 për këtë 
problem. 

11.26.1990 - 
12.14.1990 

10 

546 Relacion i Drejtorisë së Përgjithëshme të PTT për 
shtesë në planin e valutës jo tregtare të Drejtorisë së 
Përgjithëshme të PTT, procesverbali dhe vendimi i 
Kryesisë së Këshillit të Ministrave i datës 10.12.1990 
për këtë problem. 

11.09.1990 - 
12.14.1990 

10 

547 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë për një shtesë në 
planin e arkës për vitin 1990, procesverbali dhe 
vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave i datës 
10.12.1990 për këtë problem. 

11.21.1990 - 
12.14.1990 

11 

548 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë për një ndryshim në 
Vendimin e Këshillit të Ministrave numër 254, datë 
07.07.1989 për disa masa për forcimin e regjimit të 
kursimit të energjisë elektrike, ujit të pijshëm dhe të 
ujit për nevoja industriale, procesverbali dhe vendimi 
i Kryesisë së Këshillit të Ministrave i datës 10.12.1990 
për këtë problem. 

10.24.1990 - 
12.14.1990 

7 

549 Relacion i Drejtorisë së Përgjithëshme të Industrisë 
Mekanike për një shtesë në Vendimin e Këshillit të 
Ministrave numër 526, datë 20.12.1958 për ndarjen e 
punëve në kategori për efekt pensioni dhe numër 46, 
datë 11.04.1968 për pushimin plotësues, procesverbali 
dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave i 
datës 10.12.1990 për këtë problem. 

11.10.1990 - 
12.14.1990 

9 

550 Relacion i Ministrisë së Shëndetsisë për disa 
ndryshime në Vendimin e Këshillit të Ministrave 
numër 526, datë 20.12.1958 për ndarjene punëve në 
kategori për efekt pensioni, procesverbal dhe vendim i 
Kryesisë së Këshillit të Ministrave i datës    
10.12.1990 për këtë problem. 

11.03.1990 - 
12.14.1990 

10 
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551 Relacion i Ministrisë së Punëve të Jashtme për 
projektprogramin e shkëmbimeve kulturore, arsimore 
dhe shkencore me Italinë për vitet 1990-1992, 
procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave i datës 10.12.1990 për këtë problem. 

11.21.1990 - 
12.14.1990 

15 

552 Relacion i Komitetit Ekzekutiv të Rrethit të Sarandës 
për hartimin e planeve rregulluese të qyteteve të 
Delvinës e të Konispolit, procesverbali dhe vendimi i 
Kryesisë së Këshillit të Ministrave i datës 10.12.1990 
për këtë problem. 

11.16.1990 - 
12.14.1990 

16 

553 Vendim i Kryesisë së Këshillit të Ministrave për 
financimin e punimeve të kryera në ambasada në 
Tiranë, relacioni i Ministrisë së Ndërtimit për këtë 
problem. 

12.22.1990 - 
12.28.1990 

5 

554 Vendim i Kryesisë së Këshillit të Ministrave për shtesë 
në Emisionin e Monedhës, relacion i Drejtorisë së 
Përgjithëshme të Bankës së Shtetit Shqiptar për këtë 
problem. 

12.20.1990 5 

3 Probleme të karakterit të përgjithshëm.   

555 Fjala e Kryetarit të Këshillit të Ministrave Adil Çarçani 
mbajtur në takimin e organizuar me punëtor të Uzinës 
Partizani në Tiranë, datë 29.03.1990. 

03.29.1990 14 

556 Fjala e Kryetarit të Këshillit të Ministrave Adil Çarçani 
në takimin e organizuar në fshatin Derviçan të 
Dropullit 21.07.1990. 

07.21.1990 15 

557 Fjala e Kryetarit të Këshillit të Ministrave Adil Çarçani 
në takimin e organizuar me popullin e Libohovës 
21.07.1990. 

07.21.1990 14 

557 Fjala e Anëtarit të Byros Politike dhe Kryetarit të 
Këshillit të Ministrave Adil Çarçani mbajtur në 
takimin e organizuar me punonjës të ndërmarrjes 
bujqësore Mustafa Kaçaçi në rrethin e Krujës më 
04.11.1990. 

02.04.1990 22 

4 Veprimtaria me organe dhe shtete të huaja.   

559 Bisedime në datën 22.11.1990 për pritjen që i bëri 
Kryetari i Këshillit të Ministrave Adil Çarçani, 
presidentit të firmës kanadeze "TRANSDOMINJON" 
Tomas Vukoçit. 

11.22.1990 15 

560 Bisedime në pritjen që i bëri Adil Çarçani 
Zëvendëskryetarit të Përgjithshëm të OKB-së, 
Administrator i Programit të Kombeve të Bashkuara 
për zhvillimin (PNUD) WILLJAM H. DREJPER, datë 
09.05.1990. 

05.09.1990 26 

561 Bisedime në datë 12.05.1990 në pritjen që i bëri  Adil 
Çarçani, Sekretarit të Përgjithshëm të OKB-së Havier 
Peres De Kuelar. 

05.12.1990 15 

562 Bisedime në datë 30.05.1990, në pritjen që i bëri Adil 
Çarçani, ministrave të energjitikës të shteteve të 
Ballkanit. 

05.30.1990 16 
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563 Bisedimi datës 20.05.1990 në pritjen që i bëri Adil 
Çarçani, Ministrit të Jashtëm të Bullgarisë Bajko 
Dimitrov. 

05.20.1990 23 

564 Bisedime në datë 02.07.1990 në pritje n që i bëri Adil 
Çarçani, Zëvendëskryetarit të Përgjithshëm të OKB-së 
Gerald Hinteregger. 

07.02.1990 16 

565 Biseda e bërë nga Adil Çarçani me një gazetar Turk, 
pas takimit që pati me ministrat e Energjitikës të 
Vendeve të Ballkanit më 30.05.1990. 

05.30.1990 3 

566 Bisedim i zhvilluar më 13.09.1990 në pritjen që i bëri 
Adil Çarçani delegacionit të senatit të SHBA të 
kryesuar nga senatori Alfredo Tosksi Fernande de 
Lara. 

09.13.1990 12 

567 Bisedimi zhvilluar më 02.08.1990 në pritjen që i bëri 
Adil Çarçani zëvendësministrit të jashtëm italian Ivo 
Butini. 

08.02.1990 13 

568 Bisedim që bëri më datë 22.11.1990 Adil Çarçani, 
Ministrit Turk të Shëndetësisë Malil Sivgin. 

11.22.1990 20 

569 Bisedim i zhvilluar nga Adil Çarçani 
Zëvendësministrit të Jashtëm të KP të Kinës Tian 
Zenkpei më datë 22.08.1990. 

08.22.1990 15 

570 Bisedim i Adil Çarçanit më 16.11.1990 me Muhamed 
Tekinmirza. 

11.16.1990 18 

571 Bisedime më datë 19.12.1990 në pritjen që i bëri Adil 
Çarçani, Ambasadorit të Vjetnamit Ngujen Cfi Phan. 

12.19.1990 6 

572 Bisedime më datë 19.12.1990 në pritjen që i bëri Adil 
Çarçani, Ambasadorit të Turqisë Teoman Surenkok. 

12.19.1990 11 

573 Bisedim më datë 05.11.1990 në pritjen që i bëri Adil 
Çarçani delegacionit zvicerian të kryesuar nga 
sekretari i shtetit në Departamentin e Jashtëm Klaus 
Jakobi. 

11.05.1990 14 

574 Bisedim i zhvilluar më datë 20.01.1990 në pritjen që i 
bëri Adil Çarçani, Ambasadorit të Republikës 
Popullore të Kinës në Republikën Popullore të 
Shqipërisë Gu Mao Xuan. 

01.20.1990 8 

575 Bisedim i zhvilluar më datë 25.10.1990 Adil Çarçani, 
ministrave të jashtëm të steteve të Ballkanit. 

10.25.1990 10 

576 Bisedim që i bëri Adil Çarçani një grup gazetarëve 
turq më datë 23.06.1990. 

06.23.1990 10 

577 Bisedime në pritjen që i bëri Adil Çarçani, 
Zëvendësvaliut të Stambollit Erdogan Izgi më datë 
22.08.1990. 

08.22.1990 15 

578 Bisedim në pritjen që i bëri Manush Myftiu të Shtetit 
të Ministrisë Federale të Bashkëpunimit Ekonomik të 
Republikës Federale të Gjermanisë Sigfrid Lengel më 
16.06.1990. 

06.16.1990 11 

579 Bisedim në pritjen që i bëri Pali Miska, 
Zëvendësministrit të Punëve të Jashtme të 
Xhamahirisë Arabe Libiane Popullore Socialiste DR. 
Husni Muhamet Shaban më 06.12.1990. 

12.06.1990 13 
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5 Sekretari i Përgjithshëm.   

580 Njoftim i Këshillit të Ministrave dërguar ministrive 
dhe institucioneve të tjera qëndrove për tematikën e 
problemeve që mund të shqyrtohen nga forumet për 
vitin 1991, propozim i Komitetit Qendror të Partisë 
për këtë problem. 

10.17.1990 2 

581 Porosi të sh.Adil Çarçani për disa probleme të 
ngritura në rrethin e Vlorës si vënia në punë e forcave 
të lira, përpjekje për lidhjenme firmat e huaja, ngritjen 
e fabrikave të reja etj. Dërgim i ministrive përkatëse. 

09.20.1990 13 

582 Program i Kryesisë së Këshillit të Ministrave dërguar 
ministrive, institucioneve qendrore, komiteteve 
ekzekutive të kp të rretheve, për zbatimin e 
mekanizmit të ri ekonomik sipas vendimeve të 
Pleniumit të 10-të të KQ të Partisë. 

06.08.1990 12 

583 Letër e Këshillit të Ministrave dërguar ministrive 
qendrore, Ministrisë së Mbrojtjes Popullore, për 
vendosjen e magazinierit civil në batalionet vullnetare 
dhe shpejtimin e ndërtimit të depove të armatim-
municioneve të FVVP në teritorin e reparteve 
ushtarake, si dhe disa shtesa në planin e vitit 1990, për 
Ministrinë e Mbrojtjes Popullore. 

05.18.1990 - 
10.04.1990 

7 

584 Korrespondenca me Drejtorinë e Pritjes për ardhje dhe 
trajtim delegacionesh të huaja qeveritare, si dhe kalim 
objektesh Albturizmit. 

04.05.1990 - 
12.24.1990 

8 

585 Diskutime të Adil Çarçanit në mbledhjet e 
organizuara me shokë të Aparatit të Këshillit të 
Ministrave, kryetarë të komiteteve ekzekutive të 
rretheve me disa shokë ministra, lidhur me problemet 
që dalin për mekanizmin e ri ekonomik. 

05.18.1990 - 
09.14.1990 

110 

586 Porosi të Këshillit të Ministrave për mënjanimin e të 
metave në dokumentat që i dërgohen për shqyrtim 
Këshillit të Ministrave dërguar ministrive dhe 
institucioneve të tjera qendrore. 

11.22.1990 2 

6 Drejtoria Ekonomike.   

587 Porosi të Këshillit të Ministrave dërguar ministrive 
dhe komiteteve ekzekutive të kp të rretheve, për 
marjen e masave të duhura për parandalimin e 
zjarreve, relacion i Ministrisë  së Punëve të 
Brendshme. 

10.13.1990 - 
10.22.1990 

5 

588 Telegrame të Këshillit të Ministrave dërguar 
komiteteve ekzekutive të kp të rretheve për evadimin 
e druve të zjarrit e lëndës së drurit. 

01.19.1990 - 
10.11.1990 

29 

589 Fjala e shokut  Adil Çarçani mbajtur në drekën e 
organizuar në Fier me rastin e përpunimit të Uzinës së 
Re të Uresë më datë 27.11.1990. 

11.27.1990 10 

590 Fjala e  Adil Çarçanit mbajtur në takimin e organizuar 
me punonjës të minjerave dhe të gjeologjisë për 
zbatimin e vendimeve të Pleniumit të 10-të të 
Komitetit Qendror të Partisë më datë 23.04.1990. 

04.23.1990 14 
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591 Diskutim i Kryetarit të Këshillit të Ministrave  Adil 
Çarçani, mbajtur në mbledhjen e organizuar në datë 
05.01.1990, për realizimin e planit dhe të detyrave për 
nxjerrjen e kromit. 

01.05.1990 15 

592 Njoftim i Drejtorisë Ekonomike mbi disa probleme të 
vetfinancimit të minjerave të kromit. 

07.09.1990 3 

593 Njoftim i Drejtorisë Ekonomike për takimin e 
organizuar në Uzinën e Superfosfatit në Laç, për 
industrinë e bakrit. 

10.18.1990 4 

594 Njoftim i Drejtorisë Ekonomike për problemetë lëndës 
djegsore si benzinë, mazut. 

01.19.1990 - 
01.27.1990 

3 

595 Porosi, telegrame, njoftim i Këshillit të Ministrave 
dërguar komiteteve ekzekutive të rretheve për 
marrjen e masave për situatën e veçantë 
hidroenergjitike, kuotat e energjisë elektrike, 
problemet e dala në hidrocentrale. 

01.27.1990 - 
12.19.1990 

20 

596 Njoftim i Drejtorisë Ekonomike mbi disa probleme që 
dalin në nxjerrjen dhe në rezervat e naftës. 

01.23.1990 - 
08.03.1990 

23 

597 Korrespondencë me Komitetin Qendror të Partisë mbi 
disa probleme që dalin nga specialistë të manualit të 
llogaritjes së kostos normative. 

08.30.1990 - 
09.01.1990 

7 

598 Korrespondencë me Ministrinë e Ndërtimit për 
furnizimin me karburant nga prodhues të disa 
ndërmarrjeve të ndërtimit si dhe telegram i Këshillit të 
Ministrave mbi moslejimin e ndërtimeve në plazhe e 
në bregdet. 

02.02.1990 - 
06.21.1990 

5 

599 Korrespondencë me Ministrinë e Ndërtimit për 
ndërtimin e pritës mbrojtëse në qytetin e Gramshit, 
relacion i Ministrisë së Nërtimit. 

10.16.1990 3 

600 Urdhër i Këshillit të Ministrave dërguar Ministrisë së 
Mbrojtjes Popullore, Ministrisë së Ndërtimit, për 
dhënie hekuri për nevojat e ndërtimeve në Tiranë. 

07.13.1990 1 

601 Korrespondencë me Ministrinë e Transporteve, 
Ministrinë e Punëve të Jashtme për miratim 
aktivitetesh me jashtë shtetit, pjesmarje në konferenca 
e miratim delegacionesh. 

01.03.1990 - 
12.18.1990 

48 

602 Korrespondencë me Ministrinë e Transporteve për 
ftesën e Presidentit të Këshillit të Organizatës 
Ndërkombëtare të Aviacionit Civil (ICAO) si dhe 
fluturimi i Avionit Çartër Vjenë-Tiranë. 

05.14.1990 - 
11.27.1990 

6 

603 Korrespondencë me Drejtorinë e Transporteve për 
kalim autoveturash në përdorim të parkut të 
delegacioneve. 

05.08.1990 - 
10.19.1990 

8 

604 Korrespondencë me Drejtorinë e Përgjithëshme të PTT 
për miratim aktivitetit me jashtë shtetit. 

02.21.1990 - 
02.26.1990 

2 

605 Porosi të Këshillit të Ministrave dërguar ministrive 
dhe institucioneve qendrore, komiteteve ekzekutive të 
kp të rretheve për përdorimin e telfonave të zyrave 
për bisedime ndërkombëtare. 

08.14.1990 2 

606 Porosi të Këshillit të Ministrave për grumbullimin e 
fasuleve dhe përfundimin e dorëzimit të grurit. 

09.07.1990 2 
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607 Fjala e  Adil Çarçanit mbajtur në aktivin e organizuar 
në NB të Sukthit për kthimin e e prodhimeve 
bujqësore e blegtorale, të perimeve të freskëta, datë 
06.01.1990. 

01.06.1990 20 

608 Fjala e  Adil Çarçanit mbajtur me punonjësit e 
Institutit të Foragjereve në rrethin e Krujës, datë 
04.02.1990. 

02.04.1990 16 

609 Fjala e  Adil Çarçanit në takimin e organizuar me 
kooperativistë të kooperativës bujqësore të Kasharit 
në rrethin e Tiranës, datë 24.04.1990. 

04.24.1990 16 

610 Fjala e  Adil Çarçanit më 28.11.1990 në takimin me 
kooperativistë të kooperativës bujqësore "Enver 
Hoxha" në Zharë të rrethit të Fierit. 

11.28.1990 14 

611 Korrespondencë me Komitetin Ekzekutiv të KP të 
Rrethit Elbasan për përmirësimin e projektit të veprës 
ujore të masivit të Dumresë. 

03.26.1990 - 
03.29.1990 

2 

612 Telegram i Këshillit të Ministrave dërguar disa 
rretheve mbi furnizimin e qytetit të Tiranës. 

03.21.1990 1 

613 Porosi të Këshillit të Ministrave dërguar Ministrisë së 
Tregtisë së Jashtme, Ministrisë së Bujqësisë për 
sistemin në plan e importit të vitit 1990. 

12.22.1990 1 

614 Porosi të Këshillit të Ministrave dërguar komiteteve 
ekzekutive të kp të rretheve, Ministrisë së Bujqësisë 
për dorëzimin e drithit dhe grumbullimin e tij. 

11.09.1990 - 
11.12.1990 

6 

615 Korrespondencë me Ministrinë e Mbrojtjes Popullore, 
Ministrinë e Bujqësisë për kalim sipërfaqe toke. 

01.13.1990 - 
01.20.1990 

3 

616 Korrespondencë me Ministrinë e Bujqësisë për lidhje 
protokolli me Ministrinë e Bujqësisë dhe të përfitimit 
të tokave të Republikës Arabe të Egjiptit. 

03.19.1990 6 

617 Porosi të Këshillit të Ministrave për masat që duhen 
marrë për grumbullimin dhe eksportimin e bimëve 
mjeksore e eterovajore. 

01.08.1990 - 
01.13.1990 

4 

618 Prorosi të Këshillit të Ministrave për organizimin e 
punës për zbatimin e rregullores të sigurimit të digave 
dhe të bombave. 

01.05.1990 2 

619 Porosi të Këshillit të Ministrave mbi marrjen e masave 
për blerjen e mishit nga oborret kooperativiste dhe për 
furnizimin e qytetit të Tiranës. 

03.21.1990 1 

620 Porosi të Këshillit të Ministrave për disa probleme për 
ushtrimin e veprimtarisë private. 

10.16.1990 - 
10.19.1990 

3 

621 Fjala e  Adil Çarçanit mbajturnë analizën vjetore të 
MInistrisë së Financave më 12.02.1990. 

02.12.1990 25 

622 Porosi të Këshillit të Ministrave dhënë Drejtorisë së 
Përgjithëshme të Bankës së Shtetit mbi udhëzimin për 
garancitë bankare. 

08.06.1990 12 

623 Porosi të Këshillit të Ministrave për disa masa për 
përmirësimin e treguesve të qarkullimit monetar, 
relacioni Drejtorisë së Përgjithëshme të Bankës së 
Shtetit Shqiptar për këtë problem. 

08.11.1990 - 
08.18.1990 

6 
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624 Korrespondencë me Ministrinë e Financave për 
ardhjen e nënsekretarit të Thesarit dhe të Tregtisë së 
Jashtme të Turqisë. 

04.24.1990 - 
08.06.1990 

2 

625 Njoftim i Këshillit të Ministrave dërguar Presidiumit 
të Kuvendit Popullor mbi masat e marra e të 
përcaktuara nga Drejtoria e Përgjithëshme e Bankës së 
Shtetit Shqiptar dhe Banka Bujqësore për forcimin e 
kontrollit me anë të lekut në fushën e investimeve dhe 
të kreditit. 

11.01.1989 - 
04.28.1990 

8 

626 Autorizim i Këshillit të Ministrave dhënë Drejtorisë së 
Përgjithëshme të Bankës së Shtetit Shqiptar për 
nënshkrimin e marrëveshjes me bankën franceze 
"Credit Lyonnais" Paris. 

02.16.1990 1 

627 Fjala e  Adil Çarçanit mbajtur në takimin e organizuar 
me punonjës dhe puntorë të kombinatit ushqimor "Ali 
Kelmendi" në 09.04.1990. 

04.09.1990 15 

628 Njoftim i Drejtorisë Ekonomike për disa probleme të 
furnizimit të popullit për tremujorin e parë. 

01.24.1990 4 

629 Autorizim i Këshillit të Ministrave dërguar Ministrisë 
së Tregtisë së Jashtme për përdorimin e përkohshëm 
të fondeve valutore. 

02.21.1990 1 

630 Korrespondencë me Ministrinë e Tregtisë së Jashtme, 
njoftim i Drejtorisë së Ekonomisë për problemet që 
dalin nga udhëzimi i këtij dikasteri për funksionimin e 
industrial-impeksit me llogari më vete. 

09.25.1990 - 
09.29.1990 

10 

631 Diskutim i  Adil Çarçanit mbajtur në mbledhjen e 
organizuar më 14.02.1990 me atashetë tregtarë të 
përfaqësive tona në shtete të ndryshme, për detyrat që 
parashtron para tyre Pleniumi i Komitetit Qendror të 
Partisë. 

02.14.1990 8 

632 Diskutim i  Adil Çarçanit në takimin e organizuar me 
atashetë tregtarë të vendit tonë më 10.11.1990. 

11.10.1990 9 

633 Korrespondencë me Ministrinë e Tregtisë së Jashtme 
për riorganizimin e Dhomës së Tregtisë në RPSSH. 

02.12.1990 - 
12.04.1990 

22 

634 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor për 
ratifikimin e Konventës Konsullore ndërmjet RPSSH si 
dhe korrespondenca me Ministrinë e Punëve të 
Jashtme për këtë problem. 

06.16.1990 - 
10.20.1990 

7 

635 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Jashtme 
për miratim kontributi vullnetar në ndihmë të 
mbledhjes botërore të nivelit të lartë për fëmijët që 
organizohet në selinë e OKB-së. 

06.20.1990 - 
06.25.1990 

2 

636 Porosi të Këshillit të Ministrave dhënë Ministrisë së 
Punëve të Jashtme për njohje të mekanizmit ekonomik 
në disa vende. 

05.31.1990 2 

637 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Jashtme 
për dhënie mendimi për projektmarrëveshjen 
ekonomike, kulturore, teknike dhe tregtare me 
Tanzaninë. 

07.31.1990 10 

638 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Jashtme në 
lidhje me marrëveshjen me Bashkimin Sovjetik. 

09.25.1990 - 
10.01.1990 

7 
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639 Porosi të Këshillit të Ministrave dërguar disa 
ministrive për disashtesa në eksport mbi parashikimin 
e bërë për gjashtëmujorin e dytë të vitit 1990. 

08.09.1990 2 

640 Porosi të Këshillit të Ministrave dërguar komiteteve 
ekzekutive të kp të rretheve Gjirokastër, Pogradec, 
Sarandë, Shkodër, Durrës e Kukës për tregtinë 
kufitare, plotësimi me specialistë të Dhomës së 
Tregtisë. 

03.31.1990 1 

641 Korrespondencë me Drejtorinë e Përgjithëshme të 
Rezervave të Shtetit, për nxjerrjen jashtë përdorimi të 
penjëve të qepjes. 

09.04.1990 3 

642 Diskutim i  Adil Çarçanit mbajtur në mbledhjen e 
organizuar më datë 10.11.1990 me disa shokë të 
Komisionit të Planit të Shtetit për projektplanin e vitit 
1990. 

11.10.1990 35 

643 Diskutim i  Adil Çarçanit mbajtur në mbledhjen e 
organizuar me disa shokë ministra dhe drejtor të 
ndërmarrjeve të eksport-importit të tremujorit të parë 
të këtij viti, datë 17.02.1990. 

02.17.1990 4 

644 Porosi të Këshillit të Ministrave për disa probleme të 
furnizimit të popullatës me dru zjarri. 

11.15.1990 5 

645 Takim i  Adil Çarçanit më datë 14.11.1990 me disa 
ministra dhe disa kryetarë të komiteteve ekzekutive të 
disa rretheve për drutë e zjarrit. 

11.14.1990 18 

646 Porosi të Këshillit të Ministrave mbi gjendjen e lëvizjes 
së druve të zjarrit. 

07.13.1990 3 

647 Korrespondencë me Komitetin Ekzekutiv të KP të 
Rrethit Elbasan për ndërtim banesash në këtë rreth. 

11.13.1990 - 
11.27.1990 

3 

648 Porosi të Këshillit të Ministrave për furnizimin me 
ngrohje të një grup banesash në Tiranë. 

07.13.1990 2 

7 Drejtoria e Kuadrit.   

649 Drejtimet kryesore të punës së Drejtorisë së Kuadrit 
për vitin 1990. 

01.06.1990 3 

650 Raporrt përmbledhës i të dënave statistikore të 
kuadrit 1990-1991. 

09.1990 - 
09.1991 

79 

651 Dekrete të Presidiumit të Kuvendit Popullor për 
emërim përfaqësish diplomatike, korrespondenca me 
Presidiumin e Kuvendit Popullor dhe Ministrinë e 
Punëve të Jashtme për këtë problem. 

12.27.1989 - 
12.12.1990 

12 

652 Vendim i Byros Juridike të Komitetit Qendror të 
Partisë, dekret i Kuvendit Popullor, korrespondenca 
me Presidiumin e Kuvendit Popullor për disa 
ndryshime në përbërjen e Këshillit të Ministrave. 

05.08.1990 - 
12.23.1990 

12 

653 Korrespondenca me disa ministri dhe me degët e 
administratës në aparatin e Këshillit të Ministrave për 
emërim e lëvizje kuadri si dhe për caktim page. 

07.26.1990 - 
12.29.1990 

29 

654 Korrespondenca me disa ministri dhe me komitetet 
ekzekutive të kp të rretheve për emërimin e 
specialistëve të rinj në punë. 

01.19.1990 - 
09.26.1990 

13 
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655 Vendime të Byros Politike, për kriteret në zgjedhjen e 
kuadrove, për proçedurën e emërimit të kuadrove të 
specializimit dhe të dërgimit të tyre jashtë shtetit, 
dërgim i vendimeve ministrive, institucioneve, 
komiteteve ekzekutive të kp të rretheve për zbatimin e 
tyre. 

04.04.1990 - 
11.12.1990 

35 

656 Korrespondencë me Komitetin e Shkencës dhe të 
Teknikës për disa ndryshime për specializime 
pasuniversitare afatgjat dhe për kualifikim e marrje 
përvoje jasht shtetit për vitin 1990. 

01.29.1990 - 
02.28.1990 

9 

657 Vendimi Presidiumit të Kuvendit Popullor për 
dhënien e titujve të nderit dhe të dekoratave të RPSSH 
dhe për përshkrimin e medaljeve, të titujve dhe të 
dekoratave, dërgim i këtij vendimi ministrive, 
institucioneve, komiteteve ekzekutive të kp të 
rretheve. 

08.11.1990 - 
08.18.1990 

8 

658 Relacione të ministrive e komiteteve ekzekutive të kp 
të rretheve për propozimeve për dekorime të 
personave të institucioneve e ndërmarrjeve, dërgim 
relacioni Presidiumit të Kuvendit Popullor dhe nisja e 
dekoratave. 

12.21.1989 - 
10.13.1990 

82 

659 Korrespondencë me Komitetin Qendror të Partisë, 
Ministrinë e Punëve të Brendshme për dhënie mase 
ndëshkimore. 

01.08.1990 - 
07.26.1990 

3 

660 Korrespondenca me ministritë dhe institucionet e tjera 
qendrore për miratim delegacionesh për jashtë shtetit 
si dhe relacioni përkatës. 

01.13.1990 - 
12.31.1990 

196 

661 Korrespondenca me Ministrinë e Industrisë së 
Minierave dhe Energjitikës, Drejtorinë e 
Përgjithëshme të Industrisë Mekanike, Ministrinë e 
Ndërtimit, Ministrinë e Transportit, Drejtorinë e 
Përgjithëshme të PTT,për dërgim kuadro jasht shtetit 
për specializim, kualifikim e marrje përvoje. 

12.23.1989 - 
12.19.1990 

70 

662 Korrespondenca me Ministrinë e Arsimit, Ministrinë e 
Shëndetësisë, Komitetin e Kulturës dhe të Arteve, 
Akademinë e Shkencave, Drejtorinë e Përgjithëshme 
të RTV, Komitetin e Këshillit të Përgjithshëm të BFSH, 
për dërgim kuadri jashtë shtetit për specializim, 
kualifikim dhe marrje përvoje, praktikat përkatëse. 

12.19.1989 - 
08.27.1990 

96 

663 Korrespondenca me Ministrinë e Tregtisë së Jashtme, 
Ministrinë e Punëve të Jashtme, Ministrinë e Punëve të 
Brendshme, Ministrinë e Tregtisë së Brendshme, 
Komisionin e Planit të Shtetit, Ministrinë e Bujqësisë, 
Ministrinë e Industrisë Ushqimore, Drejtorinë e Pritjes 
për .. 

12.09.1989 - 
12.30.1990 

102 

664 Njoftim dërguar Komitetit Qendror të Partisë mbi 
caktimin nga ana e Qeverisë së RPSSH, Këshillit 
Ekonomik, Komercial, Financiar të z.Haidin Sejdia 
President Ekzekutiv i Firmës Iliria Hollding SA 
Lugano Zvicër, Autorizimi i këtij presidenti si dhe 
vënie kuadri në dispozicion për këtë problem. 

11.14.1990 - 
12.17.1990 

59 

8 Social -Kulturore.   
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665 Korrespondenca me ministrinë dhe institucionet për 
dobi jashtë shtetit të kuadrove, për problemet e 
marrjes së eksperiencave për arsimin. 

12.09.1989 - 
04.05.1990 

98 

666 Korrespondenca me ministritë dhe institucionet për 
dobi jashtë shtetit të kuadrove, për problemet e 
marrjes së eksperiencave në fushën e kulturës. 

01.09.1990 - 
03.23.1990 

89 

667 Korrespondenca me Ministrinë e Kulturës BFSSH, për 
dobi jashtë shtetit e marrjes së përvojës. 

01.26.1990 - 
11.05.1990 

28 

668 Miratimi i komitetit që do të merret me hartimin e 
projektligjit për funksionimin e organeve të shtypit a 
të mjeteve të tjera të informacionit. 

12.29.1990 2 

669 Njoftim për disa probleme që dalin nga zbatimi i 
vendimit të Kuvendit Popullor për shëndetësinë në 
rrethin e Tepelenës. 

01.19.1990 17 

670 Njoftim për disa probleme që dalin nga sektori 
shkencor, bimët mjeksore dhe përvoja popullore e 
mjekimit. 

06.11.1990 3 

671 Korrespondenca me Ministrinë e Kulturës, për ruajtjen 
dhe mbajtjen e monumenteve të kulturës. 

04.25.1990 - 
05.21.1990 

8 

672 Njoftim për veprimtarinë e Kryqit të Kuq Shqiptar. 09.12.1990 3 

673 Korrespondenca me Ministrinë e Punëve të Jashtme 
për miratimin e veprimeve kulturore me botën e 
jashtme për vitin 1990, relacion i Ministrisë së Punëve 
të Jashtme. 

01.19.1990 - 
12.28.1990 

39 

674 Dërguar Ministrisë së Shëndetësisë mbi konkluzionet 
e kontrollit të Këshillit të Ministrave, për veprimtarinë  
e Ministrit të Shëndetësisë në marrëdhëniet me jashtë 
dhe zgjidhjen e kërkesave dhe ankesave të popullit. 

11.10.1990 - 
12.18.1990 

14 

675 Program pune për kontrollin e zbatimit të detyrave 
për përmirësimin e mëtejshëm të shërbimit shëndetsor 
në ndërmarrje. 

05.14.1990 24 

676 Njoftim mbi gjendjen dhe masat për sezonin e plazhit. 05.28.1990 - 
05.30.1990 

2 

677 Korrespondenca me Ministrinë e Shëndetësisë për 
kalim fondi për kontaktimin e një laboratori dhe 
plotësimin e disa nevojave të saj. 

02.05.1990 - 
12.24.1990 

6 

678 Porosi për përmirësimin e mëtejshëm të shërbimeve 
shëndetësore dhe të kushteve të punës e të jetesës së 
puntorëve në ndërmarrje. 

06.08.1990 8 

679 Korrespondenca me Ministrinë e Shëndetësisë për 
lidhje marrëveshjeje shëndetësore me ministrinë. 

03.10.1990 - 
04.04.1990 

25 

680 Korrespondenca me Ministrinë e Shëndetësisë për 
pjesëmarrje në aktivitete jashtë shtetit aktiviste 
shkencore. 

01.17.1990 - 
02.09.1990 

49 

681 Përfundime të kontrollit të Këshillit të Ministrave dhe 
Ministrisë së Shëndetësisë, për disa probleme të rritjes 
së vdekshmërisë foshnjake në rrethin e Tiranës, si dhe 
telegram për problemet sportive. 

01.20.1990 - 
04.09.1990 

17 

682 Autorizim për blerje autoveture për Këshillin e 
Përgjithshëm të BFSSH. 

11.08.1990 3 
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683 Urdhër i Këshillit të Ministrave mbi gjendjen e një 
komisioni për përmirësimin e kushteve të jetesës në 
qytetin e studentëve. 

12.13.1990 2 

684 Korrespondenca me Komitetin e Shkencës Teknike, 
për miratimin e aktiviteteve për jashtë shtetit për 
kualifikim dhe marrje përvoje. 

01.26.1990 - 
05.24.1990 

35 

685 Korrespondenca e Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe Akademinë e 
Shkencave mbi lidhjet e marrëveshjeve me shtete të 
ndryshme në fusha të shkencës. 

12.28.1989 - 
03.31.1990 

148 

686 Porosi e Këshillit të Ministrave për planifikimin dhe 
sigurimin e vendeve për punën prodhuese dhe 
praktikën profesionale të nxënësve, relacioni i 
Ministrisë së Arsimit për këtë problem. 

12.12.1990 - 
12.22.1990 

15 

9 Organet Lokale.   

687 Studim për drejtimiët e zhvillimit të industrisë 
mekanike në pesëvjeçarin e 9-të (1991-1995). 

07.25.1989 31 

688 Dekrete, projektdekrete, relacione, korrespondenca 
me komitetet e kp të rrethit për ndarjen administrative 
toksore në Republikën e Shqipërisë, Berat, Gjirokastër, 
Korçë, Kolonjë, Kukës, Lezhë, Mat, Përmet, Shkodër, 
Tropojë. 

02.27.1990 - 
12.18.1990 

180 

689 Korrespondenca me Komitetin Ekzekutiv të KP të 
Rrethit për ndarjen administrative të këshillave 
popullor, krijimi i rajoneve në qytetin e Kavajës. 

07.27.1990 - 
12.11.1990 

43 

690 Dekreti i Presidiumit të Kuvendit Popullor mbi disa 
ndryshime në ligjin nr.6068, datë 24.12.1990, për 
këshillat popullorë si dhe korrespondenca e Këshillit 
të Ministrave mbi letrën e ngritur nga fshati Remull i 
rrethit të Matit për ndryshimin e qendrës së Këshillit 
Popullor të Fshatit të Bashkuar. 

06.13.1990 - 
12.20.1990 

27 

691 Relacioni i Këshillit të Ministrave dërguar Presidiumit 
të Kuvendit Popullor për ndryshimin në emërimin e 
qendrave të kaluara në rrethin e Beratit. 

12.30.1990 5 

692 Dekreti i Presidiumit të Kuvendit Popullor për 
ndryshimin në ligjin për shërbimin veterinar, relacioni 
dërguar Presidentit të Kuvendit Popullor. 

01.17.1990 - 
01.18.1990 

39 

693 Korrespondenca mbi veprimtarinë e zhvilluar në 
firmat e huaja për kërkim edhe zbulimin e naftës si 
dhe trajtimi i delegacioneve të huaja. 

02.27.1990 - 
11.07.1990 

16 

694 Letër e Këshillit të Ministrave për zgjidhjen e 
problemeve që kanë lindur në sektorin e ndërmarrjeve 
bujqësore dërguar komiteteve ekzekutive të kp të 
rretheve. 

11.24.1990 - 
12.18.1990 

14 

695 Plane pune të Drejtorisë së Organeve Lokale të 
Administratës Shtetërore të vitit 1990. 

01.08.1990 - 
12.03.1990 

22 

696 Dekretii Presidentit të Kuvendit Popullor për 
aderimin e Republikës së Shqipërisë në konventën për 
mbrojtjen e Detit Meshe nga ndotja si dhe dekreti për 
kufizim shtetëror të Republikës së Shqipërisë. 

03.09.1990 - 
04.06.1990 

17 
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697 Dekreti i Presidentit të Kuvendit Popullor mbi 
prodhimin dhe tatimin e rakisë. 

05.12.1990 4 

698 Korrespondenca e Kuvendit Popullor mbi problemet e 
ngritur nga Komisioni Juridik mbi tregtinë private. 

12.12.1990 7 

699 Korrespondenca me ministritë për ndërprerjen e 
punës, kohëzgjatja e punës dhe paga e puntorit. 

12.22.1990 4 

700 Korrespondenca me Ministrinë e Punëve të 
Brendshme për dhënie mendimi për lëshimin e 
pasaportave për jashtë shtetit dhe dhënien e vizave. 

11.02.1990 20 

701 Letër porosi të Këshillit të Ministrave për marjen e 
masave për përsosjen e marrëdhënieve kontraktore. 

10.12.1990 12 

702 Porosi të Këshillit të Ministrave për disa masa për 
organizimin dhe forcimin e veprimtarisë së arbitrazhit 
dërguar komiteteve ekzekutive të kp të rretheve. 

12.06.1990 5 

703 Korrespondenca, njoftimi, informacioni për 
konkluzione kontrolli të ushtruara në komitete 
ekzekutive të këshillave popullore për plotësimin e 
detyrave të dhëna më parë. 

12.23.1989 - 
11.02.1990 

112 

704 Konkluzione të Aparatit të Këshillit të Ministrave në 
zbatim të detyrave të shtruara në mbledhjen e 
PPresidiumit të Kuvendit Popullor. 

12.26.1990 12 

705 Vendimi i Presidiumit të Kuvendit Popullor për 
caktimin e detyrave, kompetencave të këshillave 
popullore të fshatrave, të lagjeve, qyteteve dhe 
rajoneve të qytetit të Tiranës. 

10.10.1990 1 

706 Relacioni dhe projektligji dërguar Kuvendit Popullor 
për zgjedhjet në Kuvendin Popullor. 

08.27.1990 - 
09.05.1990 

21 

10 Sektori Juridik.   

707 Dekreti i Presidiumit të Kuvendit Popullor për 
aderimin e RPSSH në traktatin e mospërhapjes së 
armëve bërthamore. 

07.24.1990 - 
08.07.1990 

47 

708 Dekreti i Presidiumit të Kuvendit Popullor për 
mbledhjetn grumbullomet dhe manifestimet e 
shtetasve në vendet publike, relacioni i Këshillit të 
Ministrave dërguar Kuvendit. 

07.24.1990 - 
11.21.1990 

23 

709 Projektligji për likujdimin e akteve të Këshillit të 
Ministrave, relacioni i Prokurorit të Pëgjithshëm dhe 
letra e Këshillit të Ministrave për kundravajtjet në 
administratë. 

01.05.1990 - 
10.11.1990 

30 

710 Korrespondenca me Ministrinë e Punëve të jashtme 
për shqyrtimin e letrës së Piro Leni për dhënie 
pensioni. 

07.13.1989 - 
02.24.1990 

11 

711 Relacioni dërguar Presidiumit të Kuvendit Popullor 
për aderimin e emrave dhe të mbiemrave të 
papërshtatshëm. 

03.08.1990 4 

712 Projektligji dërguar Kuvendit Popullor për 
përdorimin e armëve të zjarrit nga forcat e kufirit të 
ruajtjes së rendit publik dhe rojet civile, për 
përdorimin e armëve të zjarrit. 

08.28.1990 - 
12.18.1990 

76 
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713 Korrespondenca me zyrën e avokatisë dhe rajonet e 
Tiranës për hyrjen në fuqi të ligjit për avokatinë në 
RPSSH. 

09.25.1990 2 

714 Dekreti i Presidiumit të Kuvendit Popullor për 
mbrojtjen e investimeve të huaja, veprimtaria 
ekonomike e ndërmarrjeve me pjesëmarrjen e kapitalit 
të huaj në Republikën e Shqipërisë, relacioni përkatës. 

07.24.1990 - 
08.07.1990 

65 

715 Dekreti Presidiumit të Kuvendit Popullor për 
kundravajtjen në bujqësi, dhënien e tokës në përdorim 
me qira, personave fizikë që ushtrojnë veprimtari 
ekonomike të përbashkët me ndërmarrjet në Shqipëri. 

12.05.1990 - 
12.11.1990 

6 

716 Dekreti i Presidiumit të Kuvendit Popullor për 
zgjedhjet në Kuvendin Popullor. 

11.30.1990 20 

717 Relacioni i Këshillit të Ministrave dërguar Presidiumit 
të Kuvendit Popullor për lëshimin e pasaportave për 
jashtë shtetit dhe dhënien e vizave, relacioni i 
Ministrisë së Punëve të Jashtme. 

12.18.1990 7 

718 Studim dërguar Presidiumit të Kuvendit Popullor për 
burimet financiare të shtetit dhe drejtimet kryesore të 
përdorimit të tyre në pesëvjeçarin e 9-të, studimi i 
ardhur nga Ministria e Financave. 

12.21.1989 - 
05.23.1990 

34 

11 Specialistët e huaj.   

719 Evidenca e specialistëve të huaj që do të vijnë në 
vendin tonë gjatë vitit 1990, në ndërmarrjet tona. 

1989 - 1990 53 

12 Administrata.   

720 Projektvendimi i shpenzimeve të aparatit për vitin 
1991 dërguar Ministrit të Financave. 

08.21.1991 4 

721 Projektvendimi i vitit 1991 të Këshillit të Ministrave 
dërguar Komisionit të Planit të Shtetit, plani i 
investimeve dhe plani i numrit të punonjësve dhe i 
fondit të pagave. 

08.29.1990 - 
09.05.1990 

5 

 
 


