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Nr. i 

dosjes 
PËRMBAJTJA 

Viti (filluar-

mbaruar) 

Nr. i 

fletëve 

  KABINETI i KRYEMINISTRIT 

  

1 

VKMnr. 5, dt. 6.1.1997, për dhënie trualli me qira 

ku është ndërtuar objekti: “Vepra shoqërore të 

formimit profesional dhe kulturor nga Nunciata 

Apostolike e Kishës Katolike Shqiptare”, relacioni 

përkatës.   

Raporti përfundimtar i mbledhjes së KM-së. 

23.12.1996-

6.1.1997 4 

2 

VKMnr. 4, dt. 06.01.1997: “Për daljen jashtë 

përdorimit të pasaportave diplomatike e të 

shërbimit të tipit të vjetër”, si dhe relacioni i 

Ministrisë së Punëve të Jashtme për këtë problem.  

Shënim: Raporti i mbledhjes ndodhet në dosjen 1. 

30.12.1996-

06.01.1996 4 

3 

Projektvendim i Ministrisë së Brendshme, 

Sekretariatit Shtetëror të Pushtetit Lokal: “Mbi 

dhënie  kredi pa interes familjes së Ndue Gjin 

Ruka në fshatin Luf-Plla të komunës Qeret, në 

Pukë”, si dhe relacioni përkatës.  

Shënim: Raporti i mbledhjes ndodhet në dosjen 1. 

30.12.1997-

06.01.1997 4 

4 

VKMnr. 7, dt. 06.01.1997, për miratimin në parim 

të hartimit të projektit: “Për vlerësimin e nivelit 

aktual të ndotjes së rajonit të lumit Fan nga 

veprimtaria e industrisë së bakrit dhe masat që 

duhen marrë për rehabilitimin dhe financimin e tij 

me fonde grand nga Qeveria suedeze”, si dhe 

relacioni , studimi përkatës. 

06.01.1997-

06.01.1997 14 

5 

VKMnr. 19, dt. 06.01.1997: “Për funksionimin e 

kurseve të kualifikimit dhe specializimit pranë 

shkollave të larta si dhe relacioni i Ministrisë së 

Arsimit të Lartë dhe Kërkimeve Shkencore”. 

Njoftim i Ministrisë së Financave për dhënie  

mendimi për këtë problem.   

Shënim: Raporti ndodhet në dosjen 1. 

06.01.1997-

06.01.1997 8 

6 

VKMnr. 6, dt. 06.01.1997: “Për vendosjen e 

tarifave telefonike lehtësuese për shtypin si dhe 

relacioni i Departamentit Shtetëror i Postave dhe i 

Telekomunikacionit për këtë problem”.  

Raporti ndodhet në dosjen 1. 

06.01.1997-

06.01.1997 4 

7 

Dekret i Presidentit nr. 1707, dt. 22.01.1997: “Për 

tatimin mbi biznesin e vogël”, ligji i Kuvendit 

Popullor për mosmiratimin e këtij dekreti, si dhe 

relacioni i Ministrisë së Financave për këtë 

problem.  

Raporti ndodhet në dosjen 1. 

06.01.1997-

24.01.1997 8 
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8 

Dekret i Presidentit për shpallje ligji, dt. 

10.04.1997, për miratimin e dekretit nr. 1701, dt. 

09.01.1997, për shtesë në dekretin nr. 1074, dt. 

21.04.1995: “Për shpërbërjen e Policisë Financiare 

dhe krijimin e Policisë Doganore dhe Policisë 

Tatimore”, ligji nr. 8207, dt 10.04.1997, relacioni 

përkatës i Ministrisë së Financave  

06.01.1997-

06.05.1997 10 

9 

Dekrete të Presidentit nr. 1700, dt. 09.01.1997, nr. 

1721, dt. 11.02.1997, ligji i Kuvendit Popullor nr. 

8191, dt. 06.02.1997, për një ndryshim në ligjin nr. 

7777, dt. 22.12.1993: “Për sistemimin e taksave në 

Republikën e Shqipërisë”, si dhe relacioni i 

Ministrisë së Financave për këtë problem.  

Raporti në dosjen 1. 

06.01.1997-

14.02.1997 12 

10 

VKM-ja nr. 8, dt. 06.01.1997: “Për një shtesë 

subvencioni të ujit të pijshëm”, si dhe relacioni 

përkatës i Ministrisë së Punëve Publike  

Rregullimit të Territorit dhe Turizmit, lista e 

objekteve.  

Raporti i mbledhjes ndodhet në dosjen 1.   

27.12.1996-

06.01.1997 6 

11 

VKM-ja nr. 9, dt. 09.01.1997, për një ndryshim në 

VKM-në nr. 891, dt. 30.12.1996, për një ndryshim 

në VKM-në 293, dt. 08.05.1995: “Për caktimin e 

vlerave minimale dhe tarifave të transportit që do 

të përdoren nga organet doganore për llogaritjen e 

vlerës doganore”, si dhe relacioni, listat e çmimeve 

të mallrave të importit  

09.01.1997-

09.01.1997 13 

12 

VKM-ja nr. 1, 2, 3, dt. 07.01.1997: “Mbi lirime 

emërime kuadri si dhe propozimet e institucioneve 

qendrore”, dokumentacionet përkatëse. 

11.01.1996-

07.01.1997 17 

13 

Projektvendim, relacioni i Ministrisë së Arsimit të 

Lartë dhe i Kërkimeve Shkencore: “Për modalitetet 

e pranimit të punonjësve mësimore dhe shkencore 

të jashtëm në shkollat e larta”, si dhe raporti 

përfundimtar, procesverbali i mbledhjes së 

Këshillit të Ministrave, dt. 13.01.1997, listë e 

pjesëmarrësve në këtë mbledhje. 

09.01.1997-

13.01.1997 12 

14 

VKM-ja nr. 17. dt 13.01.1997: “Për trajtimin nga 

shteti të institucioneve të arsimit publik”, si dhe 

relacion i Ministrisë së Arsimit dhe Sporteve , 

pasqyrë, mendime të Ministrisë së Financave për 

këtë problem.  

Raporti ndodhet në dosjen 13.  

09.01.1997-

13.01.1997 8 
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15 

VKM-ja nr. 16, dt. 13.01.1997: “Për kalimin në 

përdorim pa shpërblim të bashkisë së Tiranës të 

klubit të rinisë nr. 1, pranë Shkollës së Baletit”, si 

dhe 3 relacioni i Ministrisë së Brendshme, mendim 

i Partisë Demokratike për këtë problem.  

Raporti në dosjen 13. 

07.01.1997-

13.01.1997 5 

16 

VKM-ja nr. 43, dt 13.01.1997: “Për pagesën e 

punonjësve të disa linjave teknologjike ushtarake 

në kushte të vështira  për vazhdimin e veprimtarisë 

prodhuese si dhe relacioni i Ministrisë së 

Mbrojtjes”, dhënie  mendimi nga Ministria e 

Financës dhe e Punës dhe Çështjeve Sociale.  

Lista për këtë problem.  

Raporti i mbledhjes në d. 13. 

30.12.1996-

13.01.1997 12 

17 

VKM-ja nr. 14 dt, 13.01.1997: “Për prodhimin e 

pullave të taksave nga Shoqëria Anonime 

Kartografike në Tiranë”, si dhe relacioni përkatës i 

Ministrisë së Financave.  

Raporti ruhet në dosjen 13. 

10.01.1997-

13.01.1997 5 

18 

VKM-ja nr. 42, dt. 13.01.1997: “Për 

dokumentacionin e periudhës së sigurimit ( të 

vjetërsisë në punë ) dhe plotësimin e dokumenteve 

në rrugë gjyqësore”, si dhe relacioni përkatës i 

Drejtorisë së Përgjithshme të Sigurimeve 

Shoqërore, mendimet e Ministrisë së Drejtësisë 

dhe asaj të Brendshme për këtë problem.  

Raporti ruhet në dosjen 13.   

09.01.1997-

13.01.1997 11 

19 

VKM-ja nr. 20, dt. 13.01.1997, për disa ndryshime 

në VKM-ja nr. 42, dt. 23.01.1995: “Për sigurimet 

shoqërore”, si dhe relacioni i Institutit të 

Sigurimeve Shoqërore, mendim i Ministrisë së 

Financave për këtë problem. 

 Raporti ruhet në d. 13.  

09.01.1997-

13.01.1997 9 

20 

VKM-ja nr. 12, dt. 13.01.1997, për miratimin e 

marrëveshjes hidrokarbure ndërmjet sh. a. Alb-

petrol dhe Ina–Naftaplin: “Për zonën e kërkimit të 

Panajase” si dhe relacioni i Ministrisë së Burimeve 

Minerale dhe Energjetike, memorandum 

mirëkuptimi, licence, marrëveshje, vendime etj., 

për këtë problem.  

Raporti ndodhet në dosjen 13. 

10.01.1997-

13.01.1997 195 
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21 

VKM-ja nr. 15, dt. 13.01.1997, për miratimin e 

shtojcës nr. 4, të kontratës me kompaninë 

Occidental of Albania: “Për kërkimin zhvillimin 

dhe prodhimin e hidrokarbureve në bllokun detar 

Adriatik-3”, si dhe relacioni i Ministrisë së 

Burimeve Minerale dhe Energjetike, shtojca nr. 4 

për këtë problem. 

10.01.1997-

13.01.1997 14 

22 

VKM-ja nr. 18, dt 13.01.1997: “Për prokurimin me 

fonde shtetërore për prodhimin e kalemave të 

kultivarëve autoktonë të vreshtarisë”, si dhe 

relacioni i Ministrisë së Bujqësisë dhe Ushqimit, 

mendimet e Këshillit të Ministrave dhe Ministrisë 

së Drejtësisë për këtë problem.  

Raporti i mbledhjes ruhet në dosjen 13. 

07.01.1997-

13.01.1997 6 

23 

VKM-ja nr. 11, dt 13.01.1997: “Për miratimin e 

projektit të rehabilitimit të portit të Durrësit”, si 

dhe relacioni i përbashkët i Departamentit të 

Zhvillimit Ekonomik dhe Koordinimit të Ndihmës 

së Huaj dhe Ministrisë së Industrisë Transportit, 

mendime të disa institucioneve qendrore për këtë 

problem, raporti i mbledhjes ruhet në dosjen 13. 

10.01.1997-

13.01.1997 7 

24 

VKM-ja nr. 21, dt 13.01.1997, për shtesë në 

VKM-në nr. 182, dt 25.04.1995: “Për çmimin e 

shitjes së barnave” dhe ndryshim në vendimin nr. 

311, dt 06.05.1996: “Për krijimin e komisionit të 

çmimit të barnave”, relacioni i Ministrisë së 

Shëndetësisë dhe Ambientit, mendimi i Ministrisë 

së Financave për këtë problem.  

10.01.1997-

13.01.1997 6 

25 

Projektvendim i Ministrisë së Arsimit të Lartë dhe 

Kërkimeve Shkencore: “Mbi riorganizimin e 

veprimtarisë jetësore të studenteve”, si dhe 

relacioni përkatës .  

Raporti i mbledhjes ndodhet në dosjen 13. 

10.01.1997-

10.01.1997 4 

26 

VKM-ja nr. 13, dt 13.01.1997: “Për shpalljen e 

Muzeut të Arsimit në Korçë,  Muze Kombëtar”, si 

dhe relacioni i Ministrisë së Kulturës Rinisë dhe 

Gruas për këtë problem.  

Raporti i mbledhjes ndodhet në dosjen 13. 

09.01.1997-

13.01.1997 4 

27 

VKM-ja nr. 10, dt. 13.01.1997, për një ndryshim 

në vendimin nr. 429, dt. 30.08.1993: “Për krijimin 

e Komitetit Qeveritar të Bisedimit të Borxhit të 

Jashtëm”, si dhe relacioni përkatës, raporti i 

mbledhjes ndodhet në dosjen 13. 

13.01.1997-

13.01.1997 3 

28 

VKM-ja nr. 44, dt. 16.01.1997: “Për ngrirjen e 

llogarive të fondacioneve piramidale Xhaferri dhe 

Populli”, si dhe relacioni përkatës, njoftimi për 

zhvillimin e mbledhjes. 

16.01.1997-

16.01.1997 5 
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29 

Projektdekret i Ministrisë së Punëve Publike të 

Rregullimit të Territorit dhe Turizmit, relacioni 

përkatës dërguar për miratimi Këshillit të 

Ministrave, mbi shtesën në ligjin nr. 8030, dt.  

15.11.1995: “Për kontributin e shtetit për familjet e 

pastreha”, si dhe raporti përfundimtar, 

procesverbali i mbledhjes në lidhje me këtë 

çështje. 

16.01.1997-

24.01.1997 22 

30 

VKM-ja nr. 46, dt. 20.01.1997: “Mbi përdorimin e 

prokurimit të drejtpërdrejtë për botimin e 

materialeve të promocionit turistik shqiptar”, si 

dhe relacioni përkatës në lidhje me këtë 

projektvendim.  

Raporti në dosjen 29. 

16.01.1997-

24.01.1997 6 

31 

VKM-ja nr. 124, dt 20.01.1997, për miratimin në 

parim projektit: “Shërbimi Këshillimor Kombëtar 

Bujqësor dhe financimin e tij me grant të Qeverisë 

Holandeze”, bashkë me relacionet dhe 

korrespondencën përkatëse.  

Raporti në dosjen 29. 

04.10.1996-

20.01.1997 30 

32 

VKM-ja nr. 22, dt. 20.01.1997: “Për inspektimin 

dhe riparimin e helikopterëve sanitarë me 

prokurimin të drejtpërdrejtë”, si dhe relacioni në 

lidhje me këtë çështje.  

Raporti në dosjen 29. 

15.01.1997-

20.01.1997 4 

33 

VKM-ja nr. 77, dt. 20.01.1997: “Për ngarkimin e 

Ministrisë së Shëndetësisë dhe Ambientit në 

zbatimin e projektit të programit Life”, si dhe 

relacionet dhe korrespondenca me Ministrinë e 

Financave, Ministrinë e Brendshme për këtë 

çështje.  

Raporti në dosjen 29. 

14.01.1997-

04.02.1997 15 

34 

VKM-ja nr. 113, dt. 20.01.1997 “Mbi normat e 

strehimit në banesat e ndërtuara me fonde 

shtetërore”, si dhe relacioni në lidhje me këtë 

çështje. 

 Raporti në dosjen 29. 

16.01.1997-

20.01.1997 5 

35 

VKM-ja nr. 24, dt. 20.01.1997: “Mbi përdorimin e 

fondeve buxhetore për blerje banesash për ish të 

përndjekurit politike”, si dhe relacioni në lidhje me 

këtë çështje.  

Raporti në dosjen 29. 

20.01.1997-

20.01.1997 5 

36 

VKM-ja nr. 26, dt. 20.01.1997: “Për miratimin në 

parim të marrëveshjes mbi nxitjen dhe mbrojtjen e 

ndërsjelltë të investimeve ndërmjet Qeverisë së 

Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së 

Republikës së Portugalisë”, bashkë me relacionin 

dhe marrëveshjen përkatëse.  

Raporti në dosjen 29. 

17.01.1997-

20.01.1997 14 
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37 

VKM-ja nr. 25, dt. 20.01.1997: “Për dhënien e 

fondeve të emergjencës për objektin e ujësjellësit 

të Memaliajt në rrethin e Tepelenës”, si dhe 

relacioni në lidhje me këtë çështje.  

Raporti në dosjen 29. 

17.01.1997-

20.01.1997 6 

38 

VKM-ja nr. 23, dt. 20.01.1997: “Për dhënien e 

fondeve të emergjencës për objektin sistemim-

asfaltim në qytetin e Çorovodës” si dhe relacioni 

në lidhje me këtë çështje. 

17.01.1997-

20.01.1997 5 

39 

VKM-ja nr. 45, dt. 20.01.1997: “Për mbështetjen 

financiare të uzinës së plehrave azotike në Fier”, si 

dhe relacioni në lidhje me këtë çështje. 

20.01.1997-

20.01.1997 4 

40 

VKM-ja nr. 39, dt. 20.01.1997: “Për një shtesë në 

numrin e punonjësve të administratës së 

Përgjithshme të Ndihmës dhe Shërbimeve 

Sociale”, si dhe relacioni në lidhje me këtë çështje 

bashkë me mendimin e Ministrisë së Financave 

mbi projektvendimin përkatës 

15.01.1997-

20.01.1997 5 

41 

VKM-ja nr. 27, dt. 21.01.1997: “Për mënjanimin e 

shkallëzimit të mëtejshëm të pasojave nga 

huadhënia në skemat piramidale”, si dhe raporti 

përfundimtar dhe procesverbali përkatës. 

21.01.1997-

21.01.1997 9 

42 

Projektligj, relacioni përkatës i KM-së, dërguar për 

miratim Kuvendit Popullor: “Për ndalimin e 

skemave piramidale të huamarrjes”, si dhe dekreti i 

Presidentit të Republikës së Shqipërisë për 

shpalljen e ligjit bashkë me raportin përfundimtar 

dhe procesverbalin përkatës. 

23.01.1997-

04.02.1997 12 

43 

VKM-ja nr. 28, 29, dt. 24.01.1997, “Për emërim- 

shkarkim kuadri” si dhe propozimet e Ministrive të 

Punëve të Rregullimit të Territorit dhe Turizmit, 

Ministrisë së Shëndetësisë dhe Ambientit mbi këtë 

çështje, bashkë me dokumentacionin përkatës . 

13.01.1997-

24.01.1997 8 

44 

VKM-ja nr. 31, 32,  dt. 27.01.1997: “Për emërim-

shkarkim kuadri”, si dhe propozimet, relacion i 

Ministrisë së Financave mbi këtë çështje, bashkë 

me dokumentacionin përkatës. 

24.01.1997-

27.01.1997 7 

45 

VKM-ja nr. 33, dt. 27.01.1997: “Për strukturën dhe 

organiken e Ministrisë të Privatizimit”, si dhe 

informacioni përkatës mbi ndryshimet e 

propozuara nga kjo ministri. 

20.01.1997-

27.01.1997 8 

46 

VKM-ja nr. 30, dt. 27.01.1997: “Për strukturën dhe 

organiken e Ministrisë së Arsimit dhe Sporteve”, 

bashkë me pasqyrat përkatëse.  

27.01.1997-

27.01.1997 5 

47 

Projektligj, relacioni përkatës i Ministrisë së 

Financës, dërguar për miratim Këshillit të 

Ministrave, mbi një ndryshim në ligjin nr. 7805, dt. 

16.03.1994, u ndryshua me ligjin nr. 7930, dt 

11.05.1995: “Për tatimin mbi pasuritë në 

Republikën e Shqipërisë”, mendimet e Ministrisë 

08.01.1997-

30.01.1997 19 
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së Drejtësisë dhe Ministrisë së  Punëve Publike 

dhe Rregullimit të Territorit, si dhe raporti 

përfundimtar dhe procesverbali përkatës i 

mbledhjes. 

48 

Projektligj, relacioni përkatës i Ministrisë së 

Financave, dërguar për miratim Këshillit të 

Ministrave, mbi një ndryshim në ligjin nr. 7777, dt. 

22.12.1993: “Për sistemimin e taksave në 

Republikën e Shqipërisë”. 

27.01.1997-

30.01.1997 8 

49 

Projektligji përkatës i Ministrisë së Brendshme, 

dërguar për miratim Këshillit të Ministrave: “Mbi 

organizimin e policisë bashkiake dhe komunave”, 

bashkë me vërejtjet e komisionit të rendit e SHIK-

ut, komisionit të ligjeve dhe atij të ekonomisë, 

financës dhe buxhetit. 

27.01.1997-

07.04.1997 34 

50 

Projektligj, relacioni përkatës i Ministrisë së 

Shëndetësisë dhe Ambientit, dërguar për miratim 

Këshillit të Ministrave, mbi një shtesë në ligjin nr. 

7895, dt. 27.01.1995: “Kodi Penal i Republikës së 

Shqipërisë”, si dhe ligji, dekreti i Presidentit të 

Republikës së Shqipërisë për shpalljen e ligjit. 

24.01.1997-

21.04.1997 9 

51 

Projektligj, relacioni përkatës i Ministrisë së 

Shëndetësisë dhe Ambientit, dërguar për miratim 

Këshillit të Ministrave: “Mbi transplantimin e 

organeve”, si dhe ligji, dekreti i Presidentit të 

Republikës së Shqipërisë për shpalljen e ligjit 

bashkë me mendimet e Ministrisë së Drejtësisë 

mbi këtë projektligj. 

24.01.1997-

28.02.1997 31 

52 

VKM-ja nr. 34, dt. 27.01.1997: “Mbi tatimin mbi 

biznesin e vogël”, si dhe relacioni përkatës.  

24.01.1997-

27.01.1997 10 

53 

VKM-ja nr. 37, dt. 27.01.1997: “Mbi pagesën e 

kuotës për rindërtimin e Bosnjë-Hercegovinës 

sipas detyrimeve ndaj Organizatës së Konferencës 

Islamike”, si dhe relacioni përkatës. 

22.01.1997-

27.01.1997 5 

54 

Projektvendim, relacioni përkatës i Ministrisë së 

Mbrojtjes, dërguar për miratim Këshillit të 

Ministrave: “Për plotësimin e funksionimin e 

Këshillave Administrative në prefektura dhe 

krijimin e Këshillave Komunarë në rrethe”, bashkë 

me mendimet e Ministrisë së Brendshme dhe 

prefekturave të rretheve Elbasan, Korçë, mbi këtë 

projektvendim. 

24.01.1997-

27.01.1997 15 

55 

VKM-ja nr. 38, dt. 27.01.1997 “Për autorizimin e 

palës shqiptare, në shoqërinë anonime: “Alb-Ita-

Baker-Corporation, për prishjen e kësaj shoqërie”, 

si dhe relacioni përkatës. 

23.01.1997-

27.01.1997 7 
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56 

VKM-ja nr. 35, dt. 27.01.1997: “Për fondin e 

shpenzimeve administrative, për statusin e 

veteranit të luftës, për vitin 1997”, si dhe relacioni 

përkatës bashkë me vendimin e Ministrisë së 

Financave. 

17.01.1997-

27.01.1997 11 

57 

Projektvendim, relacioni përkatës i Ministrisë së 

Kulturës Rinisë dhe Gruas, dërguar për miratim 

Këshillit të Ministrave, në lidhje me miratimin e 

publikimit të kërkesës: “Për shpronësimin e 

pasurive të patundshme  banesës Toma, në Orenjë, 

Librazhd”, si dhe dokumentacioni përkatës. 

23.01.1997-

27.01.1997 10 

58 

VKM-ja nr. 41, dt. 27.01.1997: “Për trajtimin e 

veçantë të sportisteve të niveleve të larta”, si dhe 

relacioni përkatës. 

22.01.1997-

27.01.1997 5 

59 

VKM-ja nr. 120, dt. 27.01.1997: “Mbi shpërblimin 

e autorëve të veprave shkencore të teksteve 

shkollore, materialeve të tjera të dokumentacionit 

shkollor”, relacioni përkatës si dhe mendimet e 

Ministrisë së Financave dhe shtëpisë botuese  

Librit Shkollor, në lidhje me këtë projektvendim. 

14.01.1997-

26.01.1997 43 

60 

VKM-ja nr. 40, dt. 27.01.1997, mbi disa 

ndryshime në vendimin nr. 313, dt. 30.04.1996: 

“Për zyrat e pajtimit dhe arbitrimit”, relacioni 

përkatës si dhe mendimet e Ministrisë së 

Financave dhe Ministrisë së Drejtësisë, në lidhje 

me projektvendimin. 

18.12.1996-

27.01.1997 8 

61 

VKM-ja nr. 36, dt. 27.01.1997, për miratimin në 

parim të projektit: “Mbështetje për fuqizimin e 

shërbimit të mbrojtjes së bimëve dhe financimin e 

tij me grant të Qeverisë holandeze”, relacioni, 

dokumentacioni përkatës, bashkë me mendimet e 

Ministrisë së Financave dhe Ministrisë së 

Drejtësisë mbi projektvendimin. 

12.12.1996-

27.01.1997 24 

62 

Dekreti i Presidentit nr. 1717, dt. 31.01.1997, ligji i 

Kuvendit Popullor nr. 8190, dt. 30.01.1997: “Për 

shpërndarjen e pasurisë së fondacioneve që e kanë 

ushtruar veprimtarinë e tyre të huamarrjes mbi 

bazën e skemave piramidale mashtruese”, si dhe 

relacioni i Këshillit të Ministrave, njoftimi për 

zhvillimin e mbledhjes dt. 30.01.1997, listë e 

pjësëmarrësve. 

30.01.1997-

07.02.1997 13 

63 

VKM-ja nr. 48, dt. 30.01.1997: “Për përdorimin e 

prokurimit të drejtpërdrejtë për furnizimin me 

shtypshkrime dhe artikuj kancelarie”, si dhe 

relacioni përkatës së Bankës Kombëtare Tregtare, 

listë e materialeve për këtë problem. 

30.01.1997-

30.01.1997 8 

64 

Projektdekret, relacioni përkatës i Ministrisë së 

Financave, dërguar për miratim Këshillit të 

Ministrave mbi disa ndryshime në ligjin nr. 7677, 

dt. 03.03.1993: “Për tatimin mbi fitimin” si dhe 

27.01.1997-

03.02.1997 14 
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raporti përfundimtar bashkë me procesverbalin e 

mbledhjes. 

65 

VKM-ja nr. 52, dt. 03.02.1997, për miratimin e 

marrëveshjes ndërmjet Qeverisë së Republikës së 

Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës së 

Argjentinës: “Mbi heqjen e vizave nga pasaporta 

diplomatike zyrtare dhe të shërbimit”, relacioni 

përkatës. 

28.01.1997-

03.02.1997 7 

66 

VKM-ja nr. 53, dt. 03.02.1997, për miratimin e 

marrëveshjes ndërmjet Qeverisë së Republikës së 

Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës së Kilit: 

“Mbi heqjen e vizave nga pasaportat diplomatike , 

zyrtare, speciale dhe të shërbimit”, relacioni 

përkatës. 

28.01.1997-

03.02.1997 7 

67 

VKM-ja nr. 59, dt. 03.02.1997: “Mbi akordim 

fondi për periudhën janar-mars të vitit 1997, për 

partitë politike”, relacioni përkatës  

30.01.1997-

03.02.1997 4 

68 

VKM-ja nr. 55, dt 03.02.1997, mbi një ndryshim 

në VKM-ja nr. 38, dt 15.01.1996, “Për deklarimin 

e pasurive të të zgjedhurve dhe të disa drejtuesve e 

punonjësve të shërbimit publik”, relacioni 

përkatës. 

03.02.1997-

03.02.1997 4 

69 

VKM-ja nr. 56, dt. 03.02.1997: “Për pagesën e 

punonjësve të shoqërisë anonime ‘Sheqeri’ në 

Maliq, të cilët dalin të papunë nga ndërprerja e 

veprimtarisë prodhuese të kësaj shoqërie”, 

relacioni përkatës. 

03.02.1997-

03.02.1997 7 

70 

 VKM-ja nr. 54, dt. 03.02.1997: “Për prokurimin e 

drejtpërdrejtë të blerjes së kabllove”, relacioni 

përkatës si dhe mendimi i Agjencisë së Prokurimit 

Publik në lidhje me këtë çështje. 

23.01.1997-

03.02.1997 6 

71 

VKM-ja nr. 57, dt. 03.02.1997: “Për ndryshimin e 

pagës së sekretareve të komisioneve të përhershme 

parlamentare”, relacioni përkatës, mendimi i 

Ministrisë së Financave për këtë çështje. 

29.01.1997-

07.02.1997 6 

72 

VKM-ja nr. 97, dt. 03.02.1997, për miratimin në 

parim të ndryshimeve në marrëveshjen e kredisë së 

zhvillimit ndërmjet Shqipërisë dhe Shoqatës 

Ndërkombëtare të Zhvillimit (IDA): “Për projektin 

e transportit”, dhe relacioni përkatës si dhe 

mendimi i Ministrisë së Financave lidhur me këtë 

çështje. 

30.01.1997-

26.02.1997 7 

73 

VKM-ja nr. 71, dt. 03.02.1997, për disa ndryshime 

në VKM-në nr. 433, dt. 03.09.1993: “Për ndalimin 

e importit të gomave të përdorura”, dhe relacioni 

përkatës si dhe mendime të Ministrisë së Drejtësisë 

dhe Ministrisë së Shëndetësisë dhe Ambientit 

lidhur me këtë çështje. 

29.01.1997-

19.02.1997 9 
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74 

Projektvendim i KM-së: “Për modalitetet e 

pranimit të punonjësve mësimore e shkencore të 

jashtëm në shkollat e larta”, dhe relacioni përkatës. 

23.01.1997-

24.01.1997 4 

75 

VKM-ja nr. 51, dt. 03.02.1997, për një shtesë në 

buxhetin e Ministrisë së Brendshme: “Për 

riparimin e helikopterëve të kësaj ministrie”, dhe 

relacioni përkatës. 

27.01.1997-

04.02.1997 5 

76 

VKM-ja nr. 50, dt. 03.02.1997: “Për riparimin e 

mjeteve në dispozicion të Presidentit të 

Republikës” si dhe relacioni i Ministrisë së 

Brendshme për këtë problem. 

27.01.1997-

03.02.1997 5 

77 

Projektvendim, relacion i Ministrisë së 

Brendshme: “Për shpronësimin e truallit ku është 

ndërtuar shkolla 8-vjeçare në Shpërdhet, 

Mamurras”. 

30.01.1997-

30.01.1997 3 

78 

VKM-ja nr. 49, dt. 03.02.1997: “Për prokurimin e 

drejtpërdrejtë për rikonstruksionin e burgut të 

Burrelit”, si dhe relacione të Ministrisë së 

Drejtësisë për këtë problem dhe akordimin e 

fondeve të investimeve për këtë burg.  

30.01.1997-

03.02.1997 7 

79 

VKM-ja nr. 47, dt. 03.02.1997: “Për mënyrën dhe 

kriteret e shpërndarjes së pasurisë së fondacioneve 

që kanë ushtruar veprimtarinë e tyre të huamarrjes 

mbi bazën e skemave piramidale mashtruese” si 

dhe relacioni përkatës. 

03.02.1997-

03.02.1997 8 

80 

Projektvendim i Këshillit të Ministrave: “Për një 

shtesë fondesh në buxhetin e Ministrisë së Punëve 

Publike dhe Rregullimit të Territorit dhe 

Turizmit”, projektdekreti dhe relacioni përkatës 

dërguar Presidentit të Republikës.  

Procesverbali dhe raporti përfundimtar i 

mbledhjes.  

31.01.1997-

24.02.1997 14 

81 

Projektligj i Këshillit të Ministrave për aderimin e 

Republikës së Shqipërisë në konventat: “Për 

kundravajtjet dhe akte të tjera të kryera në bordin e 

avionit, të nënshkruar  në Tokio, më 14.09.1963”, 

dhe relacioni përkatës dërguar Kuvendit Popullor, 

dekreti i Presidentit për shpalljen e ligjit nr. 8197, 

dt. 06.03.1997. Mendime të Ministrisë së Punëve 

të Jashtme, Ministrisë së Brendshme, Ministrisë së 

Industrisë, Transportit dhe Tregtisë, lidhur me këtë 

çështje.   

05.09.1996-

21.03.1997 39 

82 

Projektligj i Këshillit të Ministrave, për ratifikimin 

nga Republika e Shqipërisë së marrëveshjes: “Për 

shërbimet tranzit ajrore ndërkombëtare, nënshkruar  

në Çikago, dt. 07.12.1944”, dhe relacioni përkatës 

dërguar Kuvendit Popullor, dekret i Presidentit për 

shpalljen e ligjit nr. 8196, dt. 06.03.1997, si dhe 

mendime të Ministrisë së Mbrojtjes, Ministrisë së 

Financave, Ministrisë së Drejtësisë, Ministrisë së 

20.12.1996-

20.03.1997 16 
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Punëve të Jashtme, Ministrisë së Industrisë 

Transporteve dhe Tregtisë lidhur me këtë çështje. 

83 

VKM-ja nr. 101, dt. 11.02.1997: “Për shitjen e 

karburanteve”, dhe relacioni përkatës si dhe 

mendimi i z. Zacaj për këtë çështje  

11.02.1997-

27.02.1997 6 

84 

Projektvendim i Këshillit të Ministrave: “Për një 

ndryshim në VKM-në nr. 589, dt 16.10.1995, dhe 

VKM-në nr. 312, dt 30.06.1994”, dhe relacioni 

përkatës, korrespondenca ndërmjet Ministrisë së 

Shëndetësisë dhe këtij institucioni për këtë çështje 

si dhe njoftim i kësaj ministrie, Ministrisë së 

Financave për mendim. 

16.01.1997-

04.02.1997 7 

85 

Projektvendim i Këshillit të Ministrave: “Për 

statutin e Inspektoratit Shtetëror  të Punës”, të 

ndarë sipas rretheve.  

29.01.1997-

31.01.1997 8 

86 

VKM-ja nr. 67, dt. 11.02.1997, për një ndryshim 

në VKM-në nr. 445 dt. 13.12.1991, “Për vërtetimin 

e kohës së vuajtjes së dënimit administrativ nga ish 

të internuarit e të dëbuarit për çështje politike kur 

mungojnë dokumentet zyrtare”, relacioni përkatës.  

04.02.1997-

19.02.1997 5 

87 

VKM-ja nr. 81, dt. 11.02.1997: “Për shpërblimin e 

anëtarëve të Komisionit të Transparencës”, dhe 

relacioni përkatës. 

04.02.1997-

21.02.1997 4 

88 

VKM-ja nr. 82, dt. 11.02.1997, për një ndryshim 

në VKM-në nr. 226, dt. 09.04.1996: “Për 

shkëmbimin për efekt kompesimi të truallit dhe të 

vilës nr. 6, pronë e shtetit shqiptar me truallin dhe 

vilen 30, pronë e Mbretërisë së Bashkuar të 

Britanisë së Madhe”, relacioni përkatës si dhe 

korrespondencë me Ministrinë e Punëve të 

Jashtme.   

20.01.1997-

24.02.1997 8 

89 

VKM-ja nr. 66, dt. 11.02.1997, për disa ndryshime 

në VKM-ja nr. 560, dt. 16.10.1995  për masat për 

zbatimin e ligjit nr. 7699, dt. 21.04.1993: “Për 

kompesimin në vlerë të ish-pronareve të                               

tokës bujqësore”, dhe relacioni përkatës si dhe 

korrespondencë ndërmjet këtij institucioni dhe 

Ministrisë së Drejtësisë dhe Bujqësisë për këtë 

çështje. 

21.01.1997-

19.02.1997 6 

90 

Projektvendim i KM-së, për një shtesë në VKM-në 

nr. 434, dt. 12.10.1992: “Për caktimin e numrit të 

lagjeve të disa bashkive”, relacioni përkatës i 

Ministrisë së Brendshme. 

06.02.1997-

07.02.1997 3 

91 

VKM-ja nr. 65, dt 11.02.1997: “Për përfundimin e 

rikonstruksionit të godinës së Gjykatës së 

07.02.1997-

19.02.1997 5 
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Kasacionit”, si dhe relacioni i Ministrisë së 

Financave për këtë çështje. 

92 

VKM-ja nr. 58, dt. 11.02.1997: “Për caktimin e 

objekteve që merren në ruajtje nga Garda e 

Republikës së Shqipërisë”. 

11.02.1997-

14.02.1997 3 

93 

Relacioni dhe projektligji i Këshillit të Ministrave: 

“Për gjendjen e jashtëzakonshme në rastet e 

cenimit të rendit publik”, dërguar Kryesisë së 

Kuvendit Popullor dhe miratimi nga ana e tij si dhe 

dekreti i Presidentit të Republikës për këtë çështje. 

11.02.1997-

03.03.1997 13 

94 

Relacion i Këshillit të Ministrave për projektligjin, 

për disa ndryshime në ligjin 7608, dt. 22.09.1992, 

për prefekturat, dërguar Kuvendit Popullor dhe 

dekret i Presidentit të Republikës nr. 1785: “Për 

shpalljen e ligjit 8209”.  

Procesverbali dhe raporti përfundimtar i 

mbledhjes.    

14.02.1997-

06.05.1997 18 

95 

VKM-ja nr. 78, dt. 17.02.1997: “Për ndihmën e 

shtetit për qytetarët që kanë shitur shtëpitë dhe 

kanë depozituar paratë në fondacionet ose 

kompanitë huamarrëse, të cilat kanë falimentuar” 

dhe relacioni përkatës.  

17.02.1997-

20.02.1997 4 

96 

Relacion i Këshillit të Ministrave, për 

projektvendimin: “Për kompetencat procedurale, 

nënshkrimin, lirimin, regjistrimin, zbatimin, 

shlyerjen dhe përdorimin e huave dhe ndihmave të 

jashtme”, relacioni i Ministrisë së Drejtësisë mbi 

këtë çështje.  

23.01.1997-

07.02.1997 4 

97 

VKM-ja nr. 69, dt. 17.02.1997: “Për një shtesë në 

limitin organik të Ministrisë së Brendshme”, dhe 

relacioni përkatës. 

07.02.1997-

19.02.1997 5 

98 

VKM-ja nr. 68, dt. 17.02.1997: “Për prokurim të 

drejtpërdrejtë të disa artikujve”, dhe relacioni 

përkatës i Ministrisë së Brendshme.  

07.02.1997-

19.02.1997 7 

99 

VKM-ja nr. 70, dt. 17.02.1997: “Për një shtesë në 

planin e buxhetit të ndihmës ekonomike”, dhe 

relacioni përkatës i Ministrisë së Punës dhe 

Çështjeve Sociale.   

17.02.1997-

19.02.1997 5 

100 

VKM-ja nr. 72, dt. 17.02.1997: “Për miratimin e 

ndihmës ushqimore nga Republika e Italisë”, 

relacioni përkatës si dhe njoftim i Ministrisë së 

Bujqësisë  dhe Ushqimit, dërguar këtij institucioni 

lidhur me këtë çështje.  

13.02.1997-

19.02.1997 8 

101 

VKM-ja nr. 76, dt. 17.02.1997: “Për anulimin e 

fillimit të procedurës së shitjes së librarisë së pranë 

Bankës,  në Tiranë”,  si dhe relacioni i Ministrisë 

së Privatizimit.  

17.02.1997-

20.02.1997 6 

102 

VKM-ja nr. 75, dt. 17.02.1997: “Për anulimin e 

fillimit të procedurës së shitjes së paketës së 

17.02.1997-

20.02.1997 5 
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aksioneve të shoqërisë anonime Bloja”,  si dhe 

relacioni  Ministrisë së Privatizimit 

103 

VKM-ja nr. 80, dt. 17.02.1997: “Për një shtesë 

fondesh në buxhetin e Ministrisë së Punëve 

Publike Rregullimit të Territorit dhe Turizmit”, 

relacioni përkatës i Ministrisë së Drejtësisë dhe 

Ministrisë së Financës.   

17.01.1997-

21.02.1997 7 

104 

VKM-ja nr. 60, 61, 62, 63, dt. 17.02.1997: “Për 

emërime dhe lirime nga detyra me propozim nga 

institucionet qendrore”.  

11.11.1996-

17.02.1997 9 

105 

VKM-ja nr. 64, dt. 18.02.1997: “Për emërim 

kuadri me komandim”, me propozim të Ministrisë 

së  Shëndetësisë dhe Ambientit.  

12.02.1997-

18.02.1997 3 

106 

VKM-ja nr. 73, 74, dt. 19.02.1997: “Për emërimin 

dhe lirim kuadri”, me propozim të Ministrisë së 

Drejtësisë, Ministrisë së Burimeve Minerale dhe 

Energjetike.  

23.12.1996-

19.02.1997 6 

107 

VKM-ja nr. 79, dt. 20.02.1997: “Për strukturën dhe 

organiken e administratës së Drejtorisë së 

Përgjithshme të Burgjeve”.  

20.02.1997-

20.02.1997 5 

108 

VKM-ja nr. 83, dt. 24.02.1997, “Për ngritjen dhe 

furnizimin e njësisë mbi zbatimin e projektit në 

Institutin e Statistikës”, relacioni përkatëse si dhe 

raporti përfundimtar, procesverbali i mbledhjes.   

24.02.1997-

24.02.1997 14 

109 

VKM-ja nr. 84, dt. 24.02.1997,  për miratimin në 

parim të projektmarrëveshjes: “Për heqjen e 

vizave, të pasaportave diplomatike dhe të 

shërbimit ndërmjet Qeverisë së Republikës së 

Shqipërisë dhe Qeverisë së Ukrainës”, relacioni 

përkatës.   

17.02.1997-

24.02.1997 8 

110 

VKM-ja nr. 85, dt. 24.02.1997, mbi disa 

ndryshime në VKM-në nr. 18, dt. 13.01.1997:  

“Për prokurimin me fonde shtetërore në lidhje me 

prodhimin e kalemave të kultivarëve autoktonë të 

vreshtarisë”, relacioni përkatës.  

19.02.1997-

24.02.1997 5 

111 

VKM-ja nr. 86, dt. 24.02.1997, “Për blerjen me 

prokurim të drejtpërdrejtë nga Instituti i 

Kërkimeve Veterinare të Vaksinës kundër murtajës 

klasike të demave”, relacioni përkatës si dhe 

mendime të Ministrisë së Drejtësisë, në lidhje me 

këtë çështje. 

16.02.1997-

24.02.1997 8 

112 

VKM-ja nr. 87, dt. 24.02.1997, “Për miratimin në 

parim të projektit të shëndetit riprodhues me 

fondin e Kombeve të Bashkuara mbi veprimtaritë e 

popullsisë (UNFPA)”, relacioni përkatës. 

21.02.1997-

24.02.1997 7 



14 
 

113 

VKM-ja nr. 88, dt. 24.02.1997, për miratimin në 

parim të projektmarrëveshjes së bashkëpunimit 

financiar ndërmjet Qeverisë Republikës së 

Shqipërisë dhe  Republikës Federale të 

Gjermanisë: “Mbi projektin e planifikimit 

familjar”, relacioni përkatës si dhe mendime të 

Ministrisë së Punëve të Jashtme, Ministrisë së 

Drejtësisë dhe asaj të Financës, rreth kësaj çështje.   

17.02.1997-

24.02.1997 9 

114 

 

VKM-ja nr. 114, dt. 24.02.1997, “Për lejimin e eksportit të 720m₃ elemente 

druri, gjysme të përpunuara ,  

të prodhuara nga shoqëria “LIBADEKO”  

sh.p.k. Librazhd “. 

 Relacioni përkatës bashke me dokumentacion të firmes së sipërmendur. 
 

27.01.1997-

24.02.1997 7 

115 

VKM-ja nr. 96, dt. 24.02.1997: “Mbi pagesën e të 

Punësuarve të Portit Detar të Durrësit, të cilët dalin 

të papunë si pasojë e zbatimit të projektit të 

rikonstruksionit të këtij porti”, relacioni përkatës 

dhe mendime të Ministrisë së Drejtësisë dhe asaj të 

Financave në lidhje me këtë çështje.  

06.02.1997-

24.02.1997 11 

116 

Projektvendim , relacion i Ministrisë së Punës dhe 

Çështjeve Sociale, Shërbimit të Kontrollit të 

Shtetit, Drejtorisë së Privatizimit Kombëtar, 

dërguar për miratim Këshillit të Ministrave, mbi 

një shtesë në VKM-në nr. 350, dt. 07.06.1993: 

“Për miratimin e objekteve të rëndësishme 

shtetërore që vihen në ruajtje nga policia e 

objekteve”.  

23.12.1996-

24.02.1997 3 

117 

VKM-ja nr. 90, dt. 24.02.1997, mbi një shtesë në 

fondet e kushtëzuara: “Për buxhetin e shtetit në 

periudhën janar-mars 1997”, relacioni përkatës. 

24.02.1997-

24.02.1997 5 

118 

VKM-ja nr. 98, dt. 24.02.1997: “Për transferim 

fondesh buxhetore”, relacioni përkatës si dhe 

mendimi i Ministrisë së Financave. 

24.02.1997-

24.02.1997 6 

119 

VKM-ja nr. 89, dt. 24.02.1997: “Për prokurim të 

drejtpërdrejtë”, relacioni përkatës.  

24.02.1997-

24.02.1997 5 

120 

VKM-ja nr. 99, dt. 24.02.1997, mbi përcaktimin e 

disa kritereve lokale: “Për trajtimin me ndihmë 

ekonomike familjeve që janë në vështirësi 

ekonomike”, relacioni përkatës.  

24.02.1997-

24.02.1997 5 

121 

VKM-ja nr. 116, dt. 24.02.1997: “Për 

kompetencat, procedurat, nënshkrimin, lirimin, 

regjistrimin, zbatimin, shlyerjen dhe raportimin e 

huave, kredive, ndihmave të huaja që i jepen 

Qeverisë së Republikës së Shqipërisë”, relacioni  

bashkë me vërejtjet e Ministrive të Jashtme dhe 

Drejtësisë, mbi këtë çështje.  

07.02.1997-

24.02.1997 12 
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122 

VKM-ja nr. 91, 92, dt. 26.02.1997: “Për lirim 

kuadri”, bashkë me propozime të Ministrisë së 

Punëve Publike të Rregullimit të Territorit si dhe 

Ministrisë së Drejtësisë mbi këtë çështje.   

03.12.1996-

26.02.1997 6 

123 

VKM-ja nr. 93, 94, 95, dt. 26.02.1997: “Mbi disa 

ndryshime në strukturën dhe organikën e 

Ministrisë së Bujqësisë e Ushqimit, Zyrës 

Qendrore të Regjistrimit të Pasurive të 

Paluajtshme, Drejtorisë së Përgjithshme të 

Tatimeve”.  

26.02.1997-

26.02.1997 15 

124 

VKM-ja nr. 100, dt. 27.02.1997: “Mbi shitjen e 

tokës me sipërfaqe 5 (pesë) hektarë në parkun e 

madh të Tiranës, në favor të Ambasadës së 

Shteteve të Bashkuara të Amerikës, në Tiranë”, 

relacioni përkatës. 

30.01.1997-

27.02.1997 28 

125 

VKM-ja nr. 102, dt. 28.02.1997: “Mbi një 

ndryshim në strukturën dhe organiken e Ministrisë 

së Arsimit dhe Sporteve”,  si dhe propozimi i kësaj 

të fundit në lidhje me çështjen në fjalë. 

28.02.1997-

28.02.1997 13 

126 

VKM-ja nr. 103, dt. 28.02.1997: “Për krijimin e 

njësive të zbatimit të projektit të ujit të pijshëm të 

fshatrave me financim të Bankës Islamike si dhe 

emërimin e drejtorit të kësaj njësie”, propozime të 

Ministrive të Punëve Publike Rregullimit të 

Territoreve, Turizmit në lidhje me këtë çështje.   

13.02.1997-

28.02.1997 2 

127 

Procesverbal i mbledhjes së KM-së për t’u mbajtur 

më datën 03.03.1997.   

28.02.1997-

28.02.1997 3 

128 

Projektvendim , relacioni përkatës i Departamentit 

të Zhvillimit Ekonomik dhe Koordinimit të 

Ndihmës së Huaj në KM-në: “Për miratimin e 

programit të bashkëpunimit shumëvjeçar  (1997-

2001), ndërmjet Qeverisë së Republikës së 

Shqipërisë dhe Programit të Zhvillimit të Kombeve 

të Bashkuara (UNDP-së)”, mendimet e 

institucioneve të ndryshme qendrore në lidhje me 

këtë projektvendim.   

27.02.1997-

27.02.1997 14 

129 

Projektvendim, relacion i Departamentit të 

Zhvillimit Ekonomik dhe Koordinimit të Ndihmës 

së Huaj në KM-në: “Për miratimin e fushave 

prioritare që do të shërbejnë në përzgjedhjen e 

projekteve, që i paraqiten për financim UNDP-së 

në periudhën 1997-2001”.  

27.02.1997-

27.02.1997 4 

130 

Projektvendim, relacioni përkatës i Departamentit 

të Zhvillimit Ekonomik dhe Koordinimit të 

Ndihmës së Huaj në KM-në, për miratimin e 

projektit: “Përgatitja, formulimi, zbatimi e 

vlerësimi i projekteve për zhvillimin”.                                       

27.02.1997-

27.02.1997 22 
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131 

VKM-ja nr. 104,105, dt. 03.03.1997: “Për emërim 

kuadri”, si dhe propozimet e Ministrisë së 

Mbrojtjes dhe Ministrisë së Punëve të Jashtme në 

lidhje me këtë çështje, bashkë me 

dokumentacionin përkatës.   

03.03.1997-

03.03.1997 7 

132 

VKM-ja nr. 106, 107, 108, 109.  dt. 03.03.1997: 

“Për strukturën dhe organiken e Ministrisë së 

Punëve të Jashtme, Qendrës Shqiptare për Nxitjen 

e Investimeve të Huaja, Drejtorisë së Përgjithshme 

të Standardeve dhe Cilësisë, Drejtorisë së 

Përgjithshme të Arkivave”, si dhe skemat 

përkatëse.  

03.03.1997-

03.03.1997 19 

133 

VKM-ja nr. 110, dt 04.03.1997, mbi disa 

ndryshime dhe shtesa në VKM-në nr. 24, dt. 

20.01.1997:  “Për përdorim fondesh buxhetore për 

blerje banesash të ish të përndjekurve politike”, 

relacioni përkatës. 

04.03.1997-

07.03.1997 7 

134 

VKM-ja nr. 111, dt. 04.03.1997, mbi transferim 

fondesh buxhetore: “Për pagesën e punonjësve të 

disa linjave teknologjike ushtarake me kushte të 

vështira  për vazhdimin e veprimtarisë prodhuese”, 

relacioni përkatës. 

04.03.1997-

04.03.1997 5 

135 

VKM-ja nr. 112, dt. 04.03.1997: “Për lirimin nga 

detyra”, si dhe propozimi i Ministrisë së Mbrojtjes. 

04.03.1997-

04.03.1997 2 

136 

VKM-ja nr. 115, dt. 04.03.1997: “Për një shtesë në 

fondet buxhetore të Ministrisë së Brendshme, 

relacioni përkatës.   

03.03.1997-

04.03.1997 7 

137 

VKM-ja nr. 117, dt. 04.03.1997: “Për strukturën 

dhe organiken e Gjykatës së Kasacionit”, skema 

përkatëse. 

04.03.1997-

04.03.1997 4 

138 

VKM-ja nr. 118, dt 05.03.1997: “Për emërim 

kuadri”, propozimi i Ministrisë së Mbrojtjes. 

05.03.1997-

05.03.1997 2 

139 

VKM-ja nr. 119, dt. 06.03.1997: “Për miratimin e 

prokurimit të drejtpërdrejtë”, relacioni përkatës 

dhe kërkesa e Ministrisë së Mbrojtjes, drejtuar 

Kryeministrit, mbi këtë çështje. 

06.03.1997-

06.03.1997 3 

140 

VKM-ja nr.121, dt. 07.03.1997: “Për një shtesë në 

buxhetin e Ministrisë së Brendshme për 

përballimin e situatës së jashtëzakonshme”, 

relacioni përkatës dhe mendimi i Ministrisë së 

Financave në lidhje me këtë çështje. 

07.03.1997-

07.03.1997 8 

141 

VKM-ja nr. 122, dt. 07.03.1997: “Për një shtesë të 

numrit të punonjësve të sistemit Ministrisë së 

Bujqësisë dhe Ushqimit”, relacioni përkatës si dhe 

mendime të Ministrisë së Drejtësisë dhe Ministrisë 

së  Privatizimit në lidhje me këtë çështje.  

07.03.1997-

07.03.1997 7 

142 

VKM-ja nr. 123, dt. 10.03.1997: “Për emërim 

kuadri”, si dhe propozim i Ministrisë së Punëve të 

Jashtme në lidhje me këtë çështje, bashkë me 

10.03.1997-

10.03.1997 4 
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dokumentin përkatës. 

143 

VKM-ja nr. 125, dt. 10.03.1997, mbi një ndryshim 

në VKM-në nr. 47, dt. 03.02.1997: “Për mënyrën 

dhe kriteret e shpërndarjes së pasurive të 

fondacioneve që kanë ushtruar veprimtarinë e tyre 

të huamarrjes mbi bazën e skemave piramidale 

mashtruese”, relacioni përkatës. 

10.03.1997-

10.03.1997 5 

144 

VKM-ja nr. 126,127,128,129, dt. 11.03.1997: “Për 

lirim dhe emërim kuadri”, si dhe propozimet e 

Ministrisë së Mbrojtjes.  

10.03.1997-

11.03.1997 9 

145 

VKM-ja nr. 137, dt. 15.03.1997: “Për shpërblimin 

e punonjësve të Ministrisë së Brendshme”, 

relacioni përkatës. 

15.03.1997-

15.03.1997 8 

146 

VKM-ja nr. 139, dt. 15.03.1997: “Për shpërblimin 

e punonjësve të Ministrisë së Mbrojtjes”, mendimi 

i Ministrisë së Financave mbi këtë çështje.  

15.03.1997-

29.04.1997 7 

147 

Projektdekret, dërguar KM-së, për miratim: “Për 

përjashtimin e importit të grurit dhe të miellit nga 

aplikimi i TVSH-së”, si dhe dekreti i shpallur nga 

Presidenti i Republikës së Shqipërisë, ligji i 

Kuvendit Popullor e njoftime të Këshillit të 

Ministrave, drejtuar institucioneve të ndryshme, në 

lidhje me këtë dekret.  

Procesverbali dhe raporti përfundimtar i 

mbledhjes.  

16.03.1997-

26.03.1997 16 

148 

VKM-ja nr. 130, dt. 16.03.1997: “Për furnizimin 

me karburant, masat që duhen marrë për 

shpërndarjen e tij”, relacioni përkatës.  

16.03.1997-

16.03.1997 5 

149 

Projektligj, relacioni përkatës i KM-së, për 

ndryshimet në ligjin nr. 8194, dt. 02.03.1997: “Për 

gjendjen e jashtëzakonshme në rastet e cenimit të 

rëndë të rendit kushtetues e të rendit publik”, si 

dhe në ligjin 8195, dt 03.03.1997: “Për disa masa 

në kuadrin e gjendjes së jashtëzakonshme”. 

Bashkangjitur ligji i Kuvendit Popullor dhe dekreti 

i shpalljes së ligjit nga Presidenti i Republikës së 

Shqipërisë.   

17.03.1997-

26.03.1997 6 

150 

Projektligji i KM-së dërguar Kuvendit Popullor 

mbi një shtesë në ligjin nr. 7524, dt. 19.11.1997, 

“Për statusin e Radiotelevizionit Shqiptar”, 

relacioni përkatës. 

17.03.1997-

18.03.1997 9 

151 

VKM-ja nr. 131, dt. 18.03.1997, mbi një ndryshim 

në VKM-ja nr. 80, dt. 17.02.1997: “Për një shtesë 

fondesh në buxhetin e Ministrisë së Punëve 

Publike, të Rregullimit të Territorit dhe Turizmit”, 

relacioni përkatës.  

18.03.1997-

18.07.1997 14 
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152 

Procesverbal i mbledhjes së Qeverisë së Pajtimit 

Kombëtar, mbajtur më datën 18.03.1997, “Mbi 

përmbledhjen e takimit të kryetarit të Këshillit të 

Ministrave me krerët e partive politike në lidhje 

me situatën e renduar politike në vend”. 

18.03.1997-

18.03'.1997 50 

153 

Informacion përmbledhës i SHIK-ut,  dërguar 

kryetarit të Këshillit të Ministrave: “Mbi situatën e 

rëndë ekonomike politike në vend”. 

19.03.1997--

19.03.1997 6 

154 

VKM-ja nr. 132,133, dt. 19.03.1997: “Për lirim 

dhe emërim kuadri”, bashkë me propozimin e 

Ministrisë së Privatizimeve në lidhje me këtë 

çështje.   

19.03.1997-

19.03.1997 3 

155 

VKM-ja nr. 138, dt. 20.03.1997: “Për 

administrimin e dhurimeve financiare nga persona 

fizike e juridike me banim në seli brenda dhe 

jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë”, 

relacioni përkatës dhe procesverbali i mbledhjes.  

20.03.1997-

20.03.1997 15 

156 

VKM-ja nr. 134, dt. 20.03.1997: “Për përfshirjen e 

objekteve të Postë së Telekomunikacioni në listën 

e objekteve të rëndësisë të veçantë”, relacioni dhe 

procesverbali i mbledhjes.  

20.03.1997-

20.03.1997 12 

157 

VKM-Ja nr. 136, dt. 20.03.1997, mbi disa 

ndryshime të VKM-së nr. 81, dt. 06.02.1995: “Për 

rregullat e funksionimit të KM-së”, relacioni dhe 

procesverbali i mbledhjes. 

20.03.1997-

20.03.1997 8 

158 

VKM-ja nr. 135, dt. 20.03.1997: “Mbi vlerësimin e 

dëmeve të objekteve shtetërore”. 

20.03.1997-

20.03.1997 5 

159 

Procesverbal i mbledhjes së Qeverisë së Pajtimit 

Kombëtar, mbajtur më datën 20.03.1997, ku u dha 

një informacion i përmbledhur mbi vizitën e kryer 

nga sekretari i shtetit për Ministrinë e Jashtme në 

Itali me qellim sigurimin e mbështetjes në 

operacionin e shpërndarjes së ndihmave në 

ringritjen e policisë shqiptare etj. 

20.03.1997-

20.03.1997 13 

160 

VKM-ja nr. 150, dt. 21.03.1997: “Për kalimin në 

likujdim të ndërmarrjes  së Flotës Detare Tregtare 

në Durrës”, relacioni përkatës si dhe procesverbali 

i mbledhjes.  

20.03.1997-

22.03.1997 8 

161 

VKM-ja nr. 142, dt. 21.03.1997: “Për ruajtjen 

fizike të disa personaliteteve të larta shtetërore”, 

relacioni përkatës.  

21.03.1997-

21.03.1997 4 

162 

Projektvendim, relacioni përkatës i Departamentit 

të Zhvillimit Ekonomik dhe Koordinimit të 

Ndihmës së Huaj, në Këshillin e Ministrave: “Për 

miratimin e memorandumeve financiare të 

programeve të Bashkimit Europian Phare/ Cross 

Border 1996 përkatësisht me Italinë dhe Greqinë”. 

21.03.1997-

21.03.1997 9 
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163 

VKM-ja nr. 143, dt. 21.03.1997, mbi një 

transferim të fondeve buxhetore të Shërbimit 

Informativ Kombëtar nga fondet e akorduara: “Për 

gjendjen e jashtëzakonshme”, Ministrisë së 

Brendshme, relacioni përkatës. 

21.03.1997-

21.03.1997 8 

164 

Platforma e Qeverisë së Pajtimit Kombëtar në 

fushën e neutralizimit dhe sigurimit të rendit 

publik. 

21.03.1997-

01.04.1997 21 

165 

VKM-ja nr. 140, 141, 144, dt. 22.03.1997: “Për 

emërim e lirim kuadri”, si dhe propozimet 

përkatëse të Ministrisë së Brendshme dhe të 

Ministrisë së Mbrojtjes.  

22.03.1997-

22.03.1997 6 

166 

Letër mirëkuptimi mbi marrëveshjen e arritur 

midis Qeverisë së Republikës së Shqipërisë dhe 

Qeverisë Italiane: “Për sigurimin e një ndihme sa 

me të madhe ndërkombëtare me qellim kapërcimin 

e situatës së vështirë në vend”. 

24.03.1997-

24.03.1997 3 

167 

VKM-ja nr. 145, dt. 26.03.1997: “Për miratimin e 

memorandumeve financiare të programeve të BE-

së  Phare/ Cross Border 1996, përkatësisht me 

Italinë dhe Greqinë”, relacioni dhe procesverbali i 

mbledhjes.  

21.03.1997-

26.03.1997 34 

168 

VKM-ja nr. 146 dt. 26.03.1997: “Për një shtesë 

fondesh për pastrimin e qytetit të Tiranës”, 

relacioni përkatës si dhe mendimi i Ministrisë së 

Financave. 

26.03.1997-

26.03.1997 6 

169 

VKM-ja nr. 148, dt. 26.03.1997, mbi disa 

ndryshime në VKM-në nr. 160, dt. 09.07.1975: 

“Për normat e ushqimit të ushtrisë dhe të organeve 

e reparteve të Ministrisë së Punëve të Brendshme”, 

relacioni përkatës.   

26.03.1997-

26.03.1997 5 

170 

VKM-ja nr. 153, dt. 26.03.1997, mbi një ndryshim 

në VKM-në  nr. 360, dt. 10.07.1995: “Për regjimin 

e eksport-importit në Republikën e Shqipërisë”, 

relacioni përkatës. 

25.03.1997-

26.03.1997 7 

171 

VKM-ja nr. 147, dt. 26.03.1997, mbi krijimin e 

investimeve me fonde shtetërore nga Drejtoritë e 

Ujërave të rretheve gjatë tremujorit të parë 1997: 

“Për rehabilitimin e disa objekteve të ujitjes dhe 

kullimit”, relacioni i Ministrisë së Financave dhe 

Agjencisë së Prokurimit Publik. 

20.03.1997-

26.03.1997 8 

172 

Projektligj, relacioni përkatës i Ministrisë së 

Drejtësisë dërguar për shqyrtim KM-së: “Mbi 

amnistinë”, ligji i Kuvendit Popullor si dhe dekreti 

i shpallur nga Presidenti i Republikës së 

Shqipërisë.  

27.03.1997-

09.04.1997 10 

173 

VKM-ja nr. 149, dt. 26.03.1997: “Për miratimin në 

parim të marrëveshjes ndërmjet SOS-Kinderdorf 

International dhe Qeverisë së Republikës së 

Shqipërisë”, relacioni përkatës si dhe mendimet e 

26.03.1997-

26.03.1997 17 
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Ministrisë së Arsimit, Financave dhe asaj të 

Brendshme. 

174 

Relacion i Ministrisë së Punëve të Jashtme mbi 

projektvendimin: “Për kërkesën drejtuar 

komunitetit ndërkombëtar me qëllim ardhjen në 

Shqipëri të një force shumëkombëshe për 

operacionet humanitare”; ligji i Kuvendit Popullor 

si dhe dekreti i shpallur nga Presidenti i 

Republikës së Shqipërisë në lidhje me çështjen në 

fjalë. 

29.03.1997-

04.04.1997 12 

175 

VKM-ja nr. 154 , dt. 30.03.1997: “Për shtyrjen e 

afatit të vlefshmërisë së pasaportave të zakonshme, 

tip i vjetër, si dokument identiteti dhe pajisjen me 

pasaporta të reja”, relacioni si dhe mendimet e 

Ministrisë së Brendshme mbi këtë.   

30.03.1997-

30.03.1997 10 

176 

VKM-ja nr. 151, 152, dt. 31.03.1997: “Për emërim 

kuadri”.  

31.03.1997-

31.03.1997 2 

177 

Procesverbali i mbledhjes së mbajtur në KM-në, 

dt. 03.04.1997, me rend dite, aprovimin e raportit 

për vizitat e anëtarëve të Qeverisë në Itali, Greqi si 

dhe projektdekretet: “Mbi trajtimin dhe 

shpërndarjen e ndihmave humanitare të 

emergjencës”.  

03.04.1997-

03.04.1997 2 

178 

Projektdekret, projektligj i KM-së dërguar 

Presidencës dhe Kuvendit Popullor: “Për 

përjashtimin nga taksat dhe tatimet të ndihmave 

humanitare dhe të emergjencës”, bashkë me 

relacionin përkatës. 

07.04.1997-

15.04.1997 13 

179 

Raporti përfundimtar,  procesverbali i mbledhjes 

së KM-së së mbajtur në dt. 4.4.1997, me rend dite, 

aprovimin e raportit të ministrit të arsimit: “Mbi 

platformën për rifillimin e mësimeve në shkollat e 

larta”, projektvendimin për një ndryshim të 

vendimit nr. 757, dt. 11.11.1996, raport i 

Prokurorisë së Përgjithshme: “Mbi dëmet e 

shkaktuara nga aktet e dhunës në muajin mars 

1997”. 

04.04.1997 - 

04.04.1997 12 

180 

Raport i Prokurorisë së Përgjithshme, dërguar 

kryetarit të KM-së: “Mbi valën e shkatërrimeve të 

ndodhura për shkak të akteve të dhunës gjatë 

muajit mars, 1997, dhe marrjen e masave 

emergjente për përmirësimin e situatës”. 

04.04.1997 - 

04.04.1997 2 

181 

Raport përfundimtar i mbledhjes së 

jashtëzakonshme të KM-së, më dt. 5.4.1997, lista e 

pjesëmarrësve, deklarate e Qeverisë Shqiptare: 

“Mbi zhvillimin e një ngjarje të rëndë në afërsi të 

fshatit Bushat”, si dhe informacioni i Ministrisë së 

Brendshme në lidhje me këtë çështje. 

05.04.1997 - 

05.04.1997 9 
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182 

VKM-ja nr. 159, dt. 6.4.1997: “Për miratimin në 

parim të projektmarrëveshjes në lidhje me statutin 

e forcave shumëkombëshe ndërmjet Qeverisë së 

Republikës së Shqipërisë dhe Kombeve të 

Bashkuara”, relacion përkatës bashkë me raportin 

përfundimtar dhe procesverbali i mbledhjes. 

06.04.1997 - 

06.04.1997 22 

183 

VKM-ja nr. 158, dt. 6.4.1997: “Mbi masat sigurisë 

të vlefshmërisë së pasaportave diplomatike dhe të 

shërbimit”, relacioni përkatës. 

06.04.1997 - 

06.04.1997 6 

184 

VKM-ja nr. 160, dt. 6.4.1997, mbi një ndryshim në 

VKM-në nr. 757, dt. 11.11.1996: “Për kthimin dhe 

kompesimin e pronave ish-pronareve”, relacioni 

përkatës.  

03.04.1997-

06.04.1997 4 

185 

VKM-ja nr. 155, 156, 157, dt. 7.4.1997: “Për lirim 

e emërim kuadri”, propozimet e Ministrisë së 

Brendshme, Ministrisë së Arsimit të Lartë në lidhje 

me këtë çështje.  

03.04.1997-

07.04.1997 10 

186 

VKM-ja nr. 161, dt. 8.4.1997: “Për emërim 

kuadri” si dhe propozimi i Ministrisë së Drejtësisë.  

08.04.1997 - 

08.04.1997 4 

187 

VKM-ja nr. 170, dt. 8.4.1997: “Për krijimin e 

Qendrës Kombëtare të Kinematografisë”, relacioni 

përkatës.  

04.04.1997-

08.04.1997 14 

188 

VKM-ja nr. 226, dt. 11.04.1997: “Për miratimin e 

marrëveshjes kuadër për vazhdimin e 

bashkëpunimit dhe zbatimin e programit arsimor 

“Tirana 2000”, ndërmjet Qeverisë së Republikës së 

Shqipërisë dhe fondacionit Shoqëria e hapur për 

Shqipërinë”, relacioni përkatës si dhe mendime të 

institucioneve të ndryshme mbi këtë çështje. 

08.04.1997-

05.06.1997 65 

189 

VKM-ja nr. 167, dt. 11.04.1997, për miratimin e 

marrëveshjes së grantit italian ndërmjet Shqipërisë 

dhe Shoqatës Ndërkombëtare të Zhvillimit (IDA), 

si administratore e fondeve grant, të dhëna nga 

Republika e Italisë: “Për projektin e pyjeve”, 

relacioni përkatës. 

08.04.1997-

11.04.1997 21 

190 

VKM-ja nr. 166, dt. 11.04.1997: “Për sigurimin 

dhe administrimin e ndihmave humanitare dhe të 

emergjencës”, relacioni përkatës.  

11.04.1997 - 

11.04.1997 17 

191 

VKM-ja nr. 169, dt. 11.04.1997, “Për prokurim me 

procedurë të përshpejtuar  të disa artikujve që 

lidhen me plotësimin e nevojave të gatishmërisë”, 

relacioni përkatës dhe mendimi i Agjencisë së 

Prokurimit Publik në lidhje me këtë çështje. 

11.04.1997 - 

11.04.1997 12 

192 

VKM-ja nr. 165, dt. 11.04.1997, mbi krijimin e 

komisionit të posaçëm qeveritar: “Për koordinimin 

e veprimtarisë shtetërore në marrëdhëniet me 

përfaqësuesit e misioneve të forcave 

shumëkombëshe të pranishme në Shqipëri”, 

relacioni përkatës. 

11.04.1997 - 

11.04.1997 7 
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193 

Platforma e Punës së Ministrisë së Mbrojtjes 

dërguar për miratim Këshillit të Ministrave: “Mbi 

rindërtimin e njësive dhe reparteve ushtarake2. 

10.04.1997-

11.04.1997 7 

194 

Projektvendimi i Ministrisë së Financave dërguar 

KM-së: “Për miratimin e programit të masave 

fiskale dhe administrative”. 

11.04.1997 - 

11.04.1997 6 

195 

Projektligj, relacioni përkatës i Ministrisë së 

Financave dërguar për miratim KM-së: “Për 

përjashtimin nga taksat doganore dhe TVSH-së, 

personat që importojnë linja teknologjike për të 

zëvendësuar ato të dëmtuarat, gjatë situatave të 

jashtëzakonshme në Republikën e Shqipërisë”.  

11.04.1997 - 

11.04.1997 7 

196 

VKM-ja nr. 162, 163, dt. 14.04.1997: “Për emërim 

kuadri”, si dhe propozimi i Ministrisë së 

Brendshme mbi këtë çështje.  

14.04.1997 - 

14.04.1997 3 

197 

VKM-ja nr. 164, dt. 15.04.1997: “Për lirim e 

emërim kuadri”, si dhe relacioni përkatës i 

Ministrisë së Arsimit të Lartë.  

15.04.1997 - 

15.04.1997 3 

198 

VKM-ja nr. 168, dt. 19.04.1997: “Për lirim nga 

detyra të zëvendësministrit të brendshëm”, si dhe 

relacioni dhe procesverbali i mbledhjes. 

19.04.1997 - 

19.04.1997 12 

199 

Procesverbali i mbledhjes së mbajtur në KM-në, 

dt. 19.04.1997: “Për shqyrtimin e problemit të 

ardhjes së forcave shumëkombëshe”.  

19.04.1997 - 

19.04.1997 2 

200 

VKM-ja nr. 172, dt. 19.04.1997: “Për shpalljen e 

Shqipërisë vend i lirë nga afta epizotike”, relacion 

i Ministrisë së Drejtësisë në lidhje me këtë çështje. 

19.04.1997 - 19 

04.1997 9 

201 

VKM-ja nr. 183, dt. 19.04.1997: “Për prokurimin e 

drejtpërdrejtë të shërbimeve e riparimeve që 

disponon Ministria e Brendshme”, relacioni 

përkatës.  

19.04.1997 - 

19.04.1997 7 

202 

VKM-ja nr. 184, dt. 19.04.1997, për ndryshimin e 

VKM-ja nr. 159, dt. 06.04.1997: “Për miratimin në 

parim të projektmarrëveshjes mbi statutin e 

forcave shumëkombëshe ndërmjet Qeverisë së 

Shqipërisë dhe Kombeve të Bashkuara”, relacioni 

përkatës. 

19.04.1997 - 

19.04.1997 4 

203 

VKM-ja nr. 181, nr. 19.04.1997: “Mbi prokurimin 

me procedura të përshpejtuar a për 

rikonstruksionin e meremetimin e objekteve të 

komisariateve dhe reparteve të Ministrisë së 

Brendshme”, relacioni dhe procesverbali i 

mbledhjes.  

19.04.1997 - 

19.04.1997 9 

204 

VKM-ja nr. 182, dt. 19.04.1997: “Mbi prokurimin 

e drejtpërdrejtë për mjetet e ndërlidhjes në 

Ministrinë e Brendshme “, relacioni i Agjencisë së 

Prokurimit Publik në lidhje me këtë çështje.  

19.04.1997 - 

19.04.1997 13 

205 

Procesverbal i mbledhjes së Qeverisë së Pajtimit 

Kombëtar, mbajtur në dt. 19.04.1997,  për 

shqyrtimin e projektvendimit: “Mbi shpalljen e 

19.04.1997 - 

19.04.1997 8 
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objekteve të rëndësisë së veçantë”.  

206 

VKM-ja nr. 179, dt 19.04.1997, mbi një shtesë në 

VKM-në nr. 235, dt. 19.04.1996: “Për disa 

ndryshime në pagat e ushtarakeve aktive të forcave 

të armatosura të Republikës së Shqipërisë”, 

relacioni përkatës dhe mendimi i Ministrisë së 

Punës dhe Çështjeve Sociale në lidhje me këtë 

çështje. 

29.03.1997-

19.04.1997 12 

207 

VKM-ja nr. 178, dt. 19.04.1997:  “Për shpenzimet 

e kthimit në atdhe të mjekut Zamir Shozi”, 

relacioni përkatës dhe procesverbali i mbledhjes. 

19.04.1997-

19.04.1997 4 

208 

VKM-ja nr. 171, dt. 19.04.1997: “Për funksionet  e 

sekretareve të shtetit në Qeverinë e Pajtimit 

Kombëtar”, relacioni përkatës si dhe procesverbali 

i mbledhjes.  

19.04.1997-

19.04.1997 21 

209 

VKM-ja nr. 173, dt. 23.04.1997: “Për lirim 

kuadri”, si dhe propozim i Ministrisë së Mbrojtjes 

në lidhje me këtë çështje. 

23.04.1997-

23.04.1997 2 

210 

VKM-ja nr. 174, 175, dt. 24.04.1997: “Për lirim 

emërim kuadri”, si dhe propozimi i Ministrisë së 

Mbrojtjes mbi këtë çështje dhe dokumentacioni 

përkatës. 

24.04.1997-

24.04.1997 5 

211 

Projektligj i KM-së: “Për buxhetin e shtetit të vitit” 

dhe relacioni përkatës dërguar Kuvendit Popullor, 

si dhe dekret i Presidentit të Republikës nr. 1803 

për shpalljen e ligjit nr. 8222, dt. 14.05.1997, si 

dhe procesverbali i mbledhjes dt. 25.04.1997. 

29.04.1997-

10.11.1997 213 

212 

Projektligj i KM-së: “Për kontrollin financiar të 

shoqërive tregtare që kanë marrë hua nga publiku i 

gjerë” dhe relacioni përkatës dërguar Kuvendit 

Popullor si dhe dekret i Presidentit të Republikës 

nr. 1791, për shpalljen e ligjit nr. 8215 dt. 

09.05.1997. 

22.04.1997-

20.05.1997 16 

213 

VKM-ja nr. 187 dt. 25.04.1997: “Për zhvillimin e 

përkohshëm që nga momenti i nënshkrimit të 

marrëveshjes ndërmjet Qeverisë së Republikës së 

Shqipërisë dhe qeverive të shteteve kontribuese në 

forcën mbrojtëse shumëkombëshe për statusin e 

kësaj force”, relacioni përkatës dhe projektligj 

dërguar Kuvendit Popullor si dhe dekreti i 

Presidentit nr. 1789, për shpalljen e ligjit 8213, dt. 

07.05.1997. 

21.04.1997-

20.05.1997 26 

214 

“Projektkod administrativ i Republikës së 

Shqipërisë”, dërguar Kuvendit të Shqipërisë nga 

KM-ja  me propozim të Ministrisë së Drejtësisë 

dhe relacioni përkatës, si dhe  mendime të disa 

institucioneve për këtë çështje 

15.04.1997-

13.05.1997 47 
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215 

VKM-ja nr. 190, dt. 25.04.1997, për miratimin në 

parim të projektmarrëveshjes me këmbim letrash 

ndërmjet Qeverisë së Republikës së Shqipërisë dhe 

Bashkimit Europian: “Për zgjerimin e mandatit në 

Shqipëri” , relacioni përkatës.   

23.04.1997-

06.05.1997 6 

216 

VKM-ja nr. 186, dt. 25.04.1997: “Për miratimin e 

shtesës së financimit për përfundimin e perdes së 

kundërfiltrimit në impiantin hidroteknik të 

Bovillës”, si dhe relacioni përkatës, korrespodencë 

ndërmjet Ministria e Financave, Rregullimit të 

Territorit dhe Turizmit dhe Këshillit Ministrave 

për këtë çështje. 

17.04.1997-

05.05.1997 9 

217 

Projektligj i KM-së: “Për organizimin e policisë 

bashkiake dhe të komunës”, relacioni përkatës dhe 

vërejtjet e komisioneve të Ekonomisë, Buxhetit, 

Financave dhe Privatizimet, Ligjeve, Rendit e 

Shërbimit Informativ Kombëtar.  

07.04.1997-

07.04.1997 17 

218 

VKM-ja nr. 188, dt. 25.04.1997, për miratimin e 

procedurës së prokurimit: “Për botimin e gazetës 

Mësuesi”, propozimi i Ministrisë së Arsimit dhe 

Sporteve si dhe relacioni përkatës. 

21.04.1997-

05.05.1997 6 

219 

VKM-ja nr. 176, 177, dt. 25.04.1997: “Për 

emërime kuadri” dhe relacioni përkatës. 

15.04.1997-

25.04.1997 9 

220 

VKM-ja nr. 185, dt. 29.04.1997: “Për lirim dhe 

emërim kuadri”, propozim i Ministrisë së Kulturës 

Rinise dhe Gruas. 

22.04.1997-

29.04.1997 2 

221 

Projektligj i Ministrisë së Financave për disa 

ndryshime në ligjin nr. 7786 dt 27.01.1994: “Për 

tatimin mbi të ardhurat personale”, ndryshuar në 

ligjin nr. 8091, dt 21.03.1996, si dhe relacioni 

përkatës, procesverbali i mbledhjes së Këshillit të 

Ministrave dt. 2.5.1997. 

29.04.1997-

07.05.1997 6 

222 

VKM-ja nr. 196, dt. 02.05.1997, për miratimin në 

parim të projektit: “Zooteknika e integruar në 

Shqipëri dhe financimi i tij me grant të Qeverisë 

Italiane”, si dhe relacioni i Ministrisë së Bujqësisë 

dhe Ushqimit, dhënie  mendimesh nga disa 

institucione qendrore për këtë problem. 

24.04.1997-

02.05.1997 7 

223 

VKM-ja nr. 198, dt. 02.05.1997, për disa 

ndryshime dhe shtesa në VKM-në nr. 621, dt. 

20.12.1993: “Për kompetencat në dhënien e lejeve 

për ushtrimin e veprimtarive në fushën e 

transportit”, ndryshuar me VKM-në nr. 763, dt. 

11.11.1996, si dhe relacioni i Ministrisë së 

Industrisë, 

 Transportit dhe Tregtinë. Dhënie  mendimesh nga 

institucione për këtë problem. 

29.04.1997-

02.05.1997 17 
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224 

Projektligj i Ministrisë së Shëndetësisë dhe 

Ambientit për aderimin e vendit tonë në konventën 

e Bazelit: “Mbi kontrollin e lëvizjeve ndërkufitare 

të mbetjeve të rrezikshme dhe asgjësimin e tyre”, 

si dhe relacioni, konventa mendime nga 

institucione qendrore për këtë problem.  

30.04.1997-

06.05.1997 48 

225 

VKM-ja nr. 199, dt. 02.05.1997,  për zbatimin e 

ligjit nr. 7845, dt 13.07.1994: “Për numrin e 

sigurimit shoqëror”, si dhe relacioni i Ministrisë së 

Punës dhe Çështjeve Sociale. Mendime të dy 

institucioneve qendrore për këtë problem. 

29.03.1997-

02.05.1997 10 

226 

Projektvendim i Ministrisë së Punës dhe Çështjeve 

Sociale: “Për shpalljen e institucioneve të 

përkujdesit shoqëror, objekte të rëndësisë së 

veçantë”, relacioni përkatës. 

17.04.1997-

17.4.1997 3 

227 

VKM-ja nr. 197, dt. 02.05.1997: “Për autorizimin 

e hyrjes mbi bazë të përkohshme për arsye 

humanitare në ujërat tona territoriale të anijeve të 

specializuara italiane”, si dhe relacioni i Ministrisë 

së Punëve të Jashtme për këtë problem.  

02.05.1997-

2.5.1997 4 

228 

VKM-ja nr. 200, dt 02.05.1997: “Për disa masa për 

forcimin e ruajtjes së mallrave, pajisjeve e 

objekteve ushtarake dhe shtetërore”, si dhe 

relacion i Ministrisë së Mbrojtjes, i Shtabit të 

Përgjithshëm për këtë problem.   

02.05.1997-

2.5.1997 16 

229 

VKM-ja nr. 189, dt 05.05.1997: “Për emërim 

kuadri”, si dhe relacion i Ministrisë së Burimeve 

Minerale dhe Energjetike për këtë problem. 

05.05.1997-

5.5.1997 2 

230 

VKM-ja nr. 191, dt 05.05.1997: “Për strukturën 

dhe organiken e Komitetit Kombëtar të Energjisë”, 

si dhe relacioni argumentues i këtij komiteti. 

05.05.1997-

5.5.1997 5 

231 

VKM-ja nr. 192, dt. 05.05.1997: “Për strukturën 

dhe organiken e Institutit të Statistikës”, si dhe 

relacioni i këtij instituti, skema për këtë problem.  

05.05.1997-

5.5.1997 8 

232 

VKM-ja nr. 193, dt. 05.05.1997: “Për strukturën 

dhe organiken e Drejtorisë Kombëtare të 

Meteorologjisë dhe Kalibrimit”, si dhe skemat 

përkatëse.  

05.05.1997-

5.5.1997 6 

233 

VKM-ja nr. 194, dt. 06.05.1997: “Për emërim 

kuadri”, si dhe propozimi i Ministrisë së Arsimit 

dhe Sporteve për këtë problem. 

30.04.1997-

06.05.1997 2 

234 

VKM-ja nr. 195, dt. 06.05.1997: “Për emërim 

kuadri” si dhe propozimi i Ministrisë së Financave, 

dokumentacioni përkatës.  

06.05.1997-

6.5.1997 3 

235 

VKM-ja nr. 205, dt. 08.05.1997: “Për përbërjen e 

grupit të eksperteve shqiptarë dhe fillimin e 

menjëhershëm të punës për hetimin e incidentit në 

Adriatik”, si dhe relacioni, njoftimi i ambasadës 

shqiptare në Romë për këtë problem, procesverbali 

08.05.1997-

23.05.1997 5 
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i mbledhjes. 

236 

VKM-ja nr. 203, dt. 08.05.1997: “Për tarifat e ujit 

të pijshëm”, si dhe relacioni i Ministrisë së Punëve 

Publike, Rregullimit të Territorit dhe Turizmit. 

Mendimi i Ministrisë së Financave për këtë 

problem. 

17.04.1997-

08.05.1997 8 

237 

VKM-ja nr. 206, dt. 08.05.1997: “Për caktimin e 

kryetareve të bashkive Vlorë e Vorë”, si dhe 

relacioni i Ministrisë së Brendshme.  

06.05.1997-

08.05.1997 6 

238 

VKM-ja nr. 204, dt. 08.05.1997: “Për një ndryshim 

në VKM-në nr. 812, dt. 25.11.1996: “Për 

moszbatimin e kamatvonesës për konsumatorët 

familjarë”, si dhe relacioni i Ministrisë së 

Burimeve Minerale dhe Energjetike për këtë 

problem.  

30.04.1997-

08.05.1997 5 

239 

VKM-ja nr. 208, dt. 08.05.1997: “Për përballimin 

e shpenzimeve të transportit për mësuesit dhe 

nxënësit që punojnë e mësojnë jashtë 

vendbanimit”, si dhe relacioni i Ministrisë së 

Arsimit dhe Sporteve. Mendimet e dy 

institucioneve qendrore për këtë problem. 

07.05.1997-

08.05.1997 8 

240 

Projektvendim i  KM-së:  “Për zgjerimin e 

mandatit të forcave shumëkombëshe të mbrojtjes 

në Shqipëri”, si dhe relacioni përkatës.  1997-1997 3 

241 

Projektligj i KM-së “Për ligjin elektoral”, dekret 

nr. 1802, dt. 26.05.1997, i Presidentit, njoftim i 

KM-së, për miratimin e këtij ligji në mbledhjen e 

dt. 09.05.1997. 

23.05.1997-

30.05.1997 36 

242 

VKM-ja nr. 201, dt. 09.05.1997: “Për emërim 

kuadri”,  si dhe propozimi i Ministrisë së Mbrojtjes 

për këtë problem. 

09.05.1997-

9.5.1997 2 

243 

VKM-ja nr. 202, dt. 09.05.1997, për një ndryshim 

në VKM-në nr. 54, dt. 02.02.1996: “Për listën e 

barnave që rimbursohen dhe masën e mbulimit të 

çmimit të barnave”, si dhe projektvendimi, 

relacioni i Ministrisë së Shëndetësisë dhe 

Ambientit. Mendime të Ministrisë së Financave. 

09.05.1997-

9.5.1997 9 

244 

VKM-ja nr. 207 dt. 20.05.1997: “Për emërim 

kuadri”. 

20.05.1997-

20.5.1997 2 

245 

Ligj i Kuvendit Popullor nr. 8224, dt. 15.05.1997: 

“Për organizimin dhe funksionimin e policisë të 

Bashkisë dhe të Komunës si dhe dekreti i 

Presidentit nr. 1801, dt. 22.05.1997: “Për shpallje 

ligji”. Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të 

Ministrave dt. 21.05.1997.  

22.05.1997-

27.05.1997 13 

246 

VKM-ja nr. 210, dt. 21.05.1997, për miratimin e 

projektdekretit: “Për krijimin e Komisionit 

21.05.1997-

26.05.1997 7 



27 
 

Qendror të Zgjedhjeve”, projektdekreti dhe 

relacioni përkatës. 

247 

VKM-ja nr. 212, dt. 21.05.1997: “Për miratimin në 

parim të projektmemorandumit të mirëkuptimit për 

statusin e Misionit të OSBE-së në Shqipëri”, si dhe 

relacioni i Ministrisë së Punëve të Jashtme. 

21.05.1997-

21.5.1997 10 

248 

Lutje e kryetarit të KM-së për ushtrim të autoritetit 

në OSBE-së dhe me gjerë për të garantuar zgjedhje 

të drejta . Marrja përsipër të organizimit, drejtimit 

dhe monitorimit të procesit elektorial drejtuar 

koordinatorit të posaçëm të OSBE-së në Shqipëri. 

21.05.1997-

21.5.1997 1 

249 

VKM-ja nr. 209, dt. 21.05.1997: “Për trajtimin me 

ushqim e fjetje të refugjatëve nga rrethi i Shkodrës 

të riatdhesuar nga Italia, si dhe relacioni i 

Ministrisë së Mbrojtjes. 

21.05.1997-

22.05.1997 5 

250 

VKM-ja nr. 211, dt. 23.05.1997: “Për emërim 

kuadri”.  

23.5.1997-

23.5.1997 1 

251 

Procesverbal i mbledhjes së Qeverisë së Pajtimit 

Kombëtar mbajtur, më dt. 24.05.1997:  “Për 

diskutimin mbi ngjarjen e ndodhur në Cërrik”.   

23.05.1997-

27.05.1997 66 

252 

Dekret i Presidentit nr. 1860, dt. 29.07.1997, për 

shpallje ligji të Kuvendit Popullor nr. 8225, dt. 

24.07.1997: “Për heqjen e gjendjes së 

jashtëzakonshme në Republikën e Shqipërisë”, 

relacion i Këshillit të Ministrave për këtë problem. 

26.05.1997-

30.07.1997 5 

253 

Relacion i Ministrisë së Financave dërguar KM-së 

për projektdekretin mbi një ndryshim në ligjin nr. 

8182, dt. 23.12.1996, për disa ndryshime në ligjin 

nr. 7606, dt. 22.03.1992: “Tarifat doganore”, 

dekreti i Presidentit bashkë me procesverbalet 

përkatëse. 

22.05.1997-

27.05.1997 19 

254 

Projektdekret  i Ministrisë së Financave dërguar 

për miratim Këshillit të Ministrave, mbi një 

ndryshim në ligjin nr. 8076, dt. 02.02.1996 “Për 

bankën e Shqipërisë”, njoftim i Presidencës në 

lidhje me këtë çështje si dhe procesverbali i 

mbledhjes. 

20.05.1997-

05.06.1997 10 

255 

Procesverbal i mbledhjes së Qeverisë së Pajtimit 

Kombëtar mbajtur dt. 24.05.1997, për shqyrtimin e 

projektvendimit: “Mbi përballimin e shpenzimeve 

për bazën materiale të fushatës së zgjedhjeve për 

deputet në Kuvendin Popullor të Republikës së 

Shqipërisë”.  

24.05.1997-

24.5.1997 10 

256 

VKM-ja nr. 221, dt. 24.05.1997: “Mbi pagat e 

punonjësve të bashkisë së Tiranës”, mendimi i 

Ministrisë së Punës dhe Çështjeve Sociale në 

lidhje me këtë çështje. Procesverbali i mbledhjes. 

24.05.1997-

24.5.1997 12 

257 

VKM-ja nr. 217, dt. 24.05.1997 “Për dhënie me 

qira të depove të karburanteve të ushtrisë”, 

24.05.1997-

24.5.1997 10 
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relacioni dhe procesverbali i mbledhjes. 

258 

VKM-ja nr. 222, dt. 24.05.1997, “Për miratimin e 

marrëveshjes me koncesion të formës BOT për 

hidrocentralin e Kalivaçit”, relacion dhe vërejtje të 

Ministrisë së Burimeve Minerale dhe Energjetike 

si dhe procesverbali i mbledhjes. 

13.05.1997-

24.05.1997 141 

259 

VKM-ja  nr. 225, dt. 24.05.1997: “Për kalimin e 

industrisë së bakrit në regjim të përkohshëm 

konservimi”, relacioni dhe procesverbali i 

mbledhjes. 

24.05.1997-

24.5.1997 18 

260 

VKM-ja nr. 219, dt. 24.05.1997, “Mbi ndryshime 

në VKM-në, nr. 654, dt. 30.09.1996, “Për kuotat 

financiare të ushqimit në mensat e konvikteve , 

bursat e shtetit dhe pagesat e fëmijëve për nxënësit 

dhe studentet, fëmijët që pranohen në shtëpitë e 

fëmijëve, si dhe në institutin e fëmijëve që nuk 

dëgjojnë dhe nuk shikojnë”, relacioni dhe 

procesverbali i mbledhjes. 

24.05.1997-

24.5.1997 7 

261 

VKM-ja nr. 59, dt. 24.05.1997: “Për financimin e 

programeve kombëtare të kërkimit dhe zhvillimit 

për vitin 1997”, relacioni përkatës dhe 

procesverbali i mbledhjes.  

20.05.1997-

20.5.1997 9 

262 

VKM-ja nr. 213, dt. 25.05.1997: “Mbi marrjen e 

masave organizative e administrative për 

zhvillimin normal të fushatës së zgjedhjeve të 

Kuvendit Popullor të Republikës së Shqipërisë”, 

relacioni dhe procesverbalit të mbledhjes. 

25.05.1997-

27.05.1997 18 

263 

VKM-ja nr. 214, dt. 25.05.1997: “Për përballimin 

e shpenzimeve të bazës materiale të fushatës së 

zgjedhjeve për deputete në Kuvendin Popullor të 

Republikës së Shqipërisë”, relacioni përkatës. 

25.05.1997-

25.05.1997 9 

264 

VKM-ja nr. 220, dt. 25.05.1997 “Për miratimin e 

një grupi projektesh të financuara nga UNDP-së”, 

mendimet, vërejtjet  e Ministrisë së Brendshme 

dhe Ministrisë së Burimeve Minerale dhe 

Energjetikë në lidhje me këtë çështje.  

03.02.1997-

25.05.1997 36 

265 

Relacion i Departamentit të Zhvillimit Ekonomik 

dhe Koordinimit të Ndihmës së Huaj, Ministrisë së 

Drejtësisë për projektin: “Dhënia e ndihmës së 

nevojshme Ministrisë së Drejtësisë për hartimin e 

një masterplani në sistemin juridik1997-2001”. 

25.05.1997-

25.5.1997 24 

266 

Relacion i Departamentit të Zhvillimit Ekonomik 

dhe Koordinimit të Ndihmës së Huaj, Ministrisë së 

Punës dhe Çështjes Sociale për projektin: 

“Partnerë në zhvillim”.  

25.05.1997-

25.05.1997 10 

267 

Relacion i Departamentit të Zhvillimit Ekonomik 

dhe Koordinimit të Ndihmës së Huaj për projektin: 

“Përgatitja formulimi, zbatimi dhe vlerësimi i 

25.05.1997-

25.05.1997 14 
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projekteve”. 

268 

VKM-ja nr. 215, dt. 25.05.1997: “Për miratimin e 

programit të bashkëpunimit shumëvjeçar (1997-

2001) ndërmjet Qeverisë së Republikës së 

Shqipërisë dhe Programit të Zhvillimit të Kombeve 

të Bashkuara (UNDP)”, mendime të Ministrisë së 

Bujqësisë, Ministrisë së Shëndetësisë dhe asaj të 

Punëve e Çështjeve Sociale në lidhje me këtë 

çështje 

25.05.1997-

25.05.1997 22 

269 

Projektdekret, relacion dërguar Këshillit të 

Ministrave mbi disa ndryshime e shtesa në ligjin 

nr. 8215, dt. 09.05.1997: “Për kontrollin financiar 

të shoqërive që kanë marrë hua nga publiku i gjerë, 

dekreti i Presidentit të Republikës së Shqipërisë si 

dhe kërkesë, njoftime të KM-së, në lidhje me këtë 

projektdekret. 

26.05.1997-

27.07.1997 62 

270 

VKM-ja nr. 223, dt. 25.05.1997, për miratimin e 

marrëveshjes hidrokarbure ndërmjet Sha Alpetrol 

dhe grupit të kompanive të përbërë nga Kitari Oil, 

PTY Ltd, Drillsearch Energy N.L. dhe 

KiwiInternational Resources Ltd: “Për kryerjen e 

operacioneve hidrokarbureve për rehabilitimin e 

vendburimeve ekzistuese të Ballsh-Hekalit dhe 

Cakran-Mollaj”, relacioni përkatës.   

25.04.1997-

25.05.1997 224 

271 

Relacion i Ministrisë së Punëve të Jashtme dërguar 

Këshillit të Ministrave: “Mbi konventën konsullore 

ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Republikës 

së Kroacisë”, si dhe projektligji për ratifikimin e 

kësaj konvente bashkë me mendimin e Ministrisë 

së Drejtësisë mbi çështjen në fjalë. 

25.05.1997-

25.05.1997 36 

272 

VKM-ja nr. 218, dt. 25.05.1997: “Për miratimin e 

vendosjes në Shqipëri të ekipeve të ndihmës 

logjistike për miratimin e vendosjes në Shqipëri të 

ekipeve të ndihmës logjistike për ushtrinë”, 

mendime të Ministrisë së Mbrojtjes për këtë 

çështje. 

23.05.1997-

25.05.1997 9 

273 

Procesverbali i mbledhjes së Qeverisë së Pajtimit 

Kombëtar, mbajtur më dt. 02.06.1997: “Për aktet 

terroriste të ndodhura në qytetin e Tiranës”. 

02.06.1997-

02.06.1997 90 

274 

VKM-ja nr. 224, dt. 04.06.1997, “Për emërim 

kuadri” me propozim të Ministrisë së Kulturës 

Rinise dhe Gruas. 

27.05.1997-

04.06.1997 2 

275 

VKM-ja nr. 227, dt. 07.06.1997: “Për pagesën e 

detyrimit të Radio Televizionit ndaj Eutel-satit për 

programin satelitor”, relacioni si dhe procesverbali 

i mbledhjes së Këshillit të Ministrave. 

01.04.1997-

12.06.1997 10 

276 

VKM-ja nr. 235, dt. 07.06.1997, “Për blerje gruri 

nga importi”, relacioni përkatës. 

06.06.1997-

13.06.1997 6 
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277 

VKM-ja nr. 237, dt. 07.06.1997: “Për dhënien e 

fondit të krijimit të disa partive”, relacioni dhe 

korrespondenca ndërmjet Ministrisë së Drejtësisë 

dhe Financave. 

19.05.1997-

13.06.1997 6 

278 

VKM-ja nr. 234, dt. 07.06.1997: “Për rritjen e 

numrit të anëtarëve të Komisionit Qendror të 

Statutit të Veteranit të Luftës”, relacioni përkatës.  

27.05.1997-

13.06.1997 10 

279 

VKM-ja nr. 231 dt. 07.06.1997 “Për shpronësimin 

e sipërfaqes së tokës që zë rehabilitimi i rrugës 

Vaqar-Arbane”, relacioni përkatës dhe planimetria 

e tokës.  

26.05.1997-

12.06.1997 7 

280 

VKM-ja nr. 230, dt. 07.06.1997: “Për shpronësim 

pasurie të paluajtshme për interes publik për 

ndërtimin e kolektorit të ujërave mikse për qytetin 

e Shijakut, depos së ujit 2000 m₃ dhe kolektorit të 

ri për dezinfektimin e ujit të pijshëm”. Kërkesë e 

Bashkisë Shijak dërguar këtij institucioni për 

shpronësimin e disa familjeve planimetri etj.  

29.05.1997-

12.06.1997 33 

281 

VKM-ja nr. 229, dt. 07.06.1997: “Për një ndryshim 

në kuotën financiare ushqimore të studenteve të 

shkollave të larta”, relacioni dhe mendim i 

Ministrisë së Financave dërguar Ministrisë së 

Industrisë, Transportit dhe Tregtisë.  

29.05.1997-

12.06.1997 5 

282 

VKM-ja nr. 242, dt. 07.06.1997: “Për privatizimin 

e objekteve të publikuara për periudhën mars-

qershor 1997”, relacioni përkatës.  

19.05.1997-

17.06.1997 5 

283 

VKM-ja nr. 232, 233, dt. 07.06.1997: “Për dhënie  

shtesë pensioni të posaçëm familjar”, relacioni 

përkatës.  

07.06.1997-

12.06.1997 8 

284 

Projektvendim i KM-së: “Për forcimin e masave 

në ruajtjen e personaliteteve të larta shtetërore”.  

07.06.1997-

07.06.1997 2 

285 

VKM-ja nr. 278, dt. 07.06.1997: “Për pranimet në 

shkollat e larta në vitin shkollor 1997-1998 në 

sistemin me shkëputje nga puna”, relacioni 

përkatës.  

29.05.1997-

01.07.1997 12 

286 

VKM-ja nr. 228, dt. 07.06.1997: “Për Kërkesën 

mbi zgjatjen e mandatit të forcave shumëkombëshe 

të mbrojtjes në Shqipëri”, relacioni përkatës.  

06.06.1997-

12.06.1997 5 

287 

VKM-ja nr. 280, dt. 07.06.1997: “Për furnizimin e 

institucioneve shëndetësore me prokurim të 

drejtpërdrejtë pranë shoqërisë anonime Fufarma”, 

relacioni përkatës. 

11.06.1997-

02.07.1997 6 

288 

VKM-ja nr. 236, dt. 13.06.1997: “Për dhënie  

kredie”, relacioni përkatës.  

13.06.1997-

14.06.1997 2 

289 

VKM-ja nr. 252, dt. 14.06.1997: “Për anëtarësimin 

e Republikës së Shqipërisë në organizatën 

ndëreuropiane të administratave tatimore, si dhe 

projektstatuti”, relacioni i Ministrisë së Financave 

dhe procesverbali i mbledhjes dt. 14.6.1997. 

05.06.1997-

14.06.1997 15 
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290 

VKM-ja nr. 248, dt. 14.06.1997: “Për 

funksionimin dhe organizimin e Drejtorisë së 

Konkurrencës Ekonomike, si dhe statuti i kësaj 

drejtorie”, relacion i Ministrisë së Industrisë, 

Transportit e Tregtisë.  

14.06.1997-

14.06.1997 17 

291 

VKM-ja nr. 246, dt. 14.06.1997, për miratimin në 

parim të disa ndryshimeve të marrëveshjes për 

projektin: “Mbështetja për hedhjen e bazave të 

veprimtarisë sipërmarrëse”, relacioni i Ministrisë 

së Industrisë, Transportit dhe Tregtisë, mendime të 

institucioneve qendrore për këtë problem.  

09.06.1997-

14.06.1997 17 

292 

VKM-ja nr. 258, dt. 14.06.199, për një ndryshim 

në VKM-në nr. 371, dt. 20.05.1996: “Për 

miratimin në parim të projektit të rrugëve 

kombëtare dhe marrëveshja e kredisë së zhvillimit 

me Shoqatën e Zhvillimit Ndërkombëtar (IDA)”, 

relacioni i Ministrisë së Punëve Publike.  

02.06.1997-

14.06.1997 7 

293 

VKM-ja  nr. 261, dt. 14.06.1997: “Për mënyrën 

dhe kriteret e shpërndarjes së ndihmave 

humanitare ushqimore të sjella nga organizata 

botërore e ushqimit si ndihme për familjet e 

varfra”, relacioni  i Ministrisë së Punës Çështjeve 

Sociale.   

06.06.1997-

14.06.1997 7 

294 

Udhëzim i KM-së nr. 4, dt. 14.06.1997, për disa 

ndryshime e shtesa në udhëzimin e KM-së nr. 10. 

dt. 27.05.1996: “Për shitjen me ankant të lëndës 

drusore”, relacion i Ministrisë së Bujqësisë dhe 

Ushqimit për këtë problem.  

06.06.1997-

14.06.1997 13 

295 

VKM-ja nr. 254, dt. 14.06.1997 “Për prokurim të 

drejtpërdrejtë të disa punimeve të sistemit të 

asfaltimit dhe kanalizimit në qytetin e Tiranës” 

.Relacion i Ministrisë së Punëve Publike 

,Rregullimit të Territorit dhe Turizmit.  

12.06.1997-

14.06.1997 6 

296 

Projektdekret i Ministrisë së Punëve të Jashtme: 

“Për miratimin e “Memorandumin e 

mirëkuptimit”,  ndërmjet Qeverisë së Republikës 

së Shqipërisë dhe pranisë së OSBE-së në Shqipëri” 

si dhe relacioni përkatës.  

10.06.1997-

10.6.1997 8 

297 

VKM-ja nr. 260 , dt. 14.06.1997: “Për trajtimin me 

strehim të punonjësve të institucioneve buxhetore 

qendrore dhe të pushtetit lokal”, relacioni përkatës. 

14.06.1997-

14.6.1997 5 

298 

VKM-ja nr. 259, dt .14.06.1997, për një ndryshim 

në VKM-në nr. 839, dt. 16.12.1996: “Për 

miratimin e ndërtimit të një shkarkuesi të plotave 

në impiantin hidroteknik të Bovillës”, relacioni i 

Ministrisë së Punëve Publike të Rregullimit të 

Territorit dhe Turizmit. 

14.06.1997-

14.6.1997 9 
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299 

VKM-ja nr. 57, dt. 14.06.1997: “Për miratimin e 

publikimit në gazetë të kërkesës për shpalljen e 

shpronësimit që zë ndërtimi i rrugës Sopot 

Tropojë”, si dhe relacioni dhe procesverbali i 

Ministrisë së Punëve Publike Rregullimit të 

Territorit dhe Turizmit për këtë problem.  

12.06.1997-

12.6.1997 13 

300 

VKM-ja nr. 264, dt. 14.06.1997: “Për ruajtjen dhe 

sigurimin e uzinave ushtarake të rëndësisë së 

veçantë”, si dhe relacioni i Ministrisë së Mbrojtjes.  

11.06.1997-

14.06.1997 4 

301 

VKM-ja nr. 295, dt. 14.06.1997: “Për pagesën e 

punonjësve të disa linjave teknologjike ushtarake 

të rëndësisë së veçantë të cilat e kanë ndërprere 

prodhimin për shkak të gjendjes së 

jashtëzakonshme në vend”, relacion dhe pasqyrë e 

Ministrisë së Punës dhe Çështjeve Sociale, 

mendim i Ministrisë së Financave për këtë 

problem. 

14.06.1997-

14.6.1997 10 

302 

VKM-ja nr. 251, dt. 14.06.1997: “Për vazhdimin e 

procedurave të mbylljes dhe likuidimit të ish-

minierës nr. 3 në minierën e qymyrit në 

Memaliaj”, si dhe relacioni teknik i Ministrisë së 

Privatizimit për këtë problem.   

10.06.1997-

14.06.1997 7 

303 

VKM-ja nr. 247, dt. 14.06.1997: “Për ndërtimin e 

silloseve të drithërave në portin detar të Durrësit”, 

relacioni i Ministrisë së Industrisë Transporteve 

dhe Tregtisë.  

14.06.1997-

14.6.1997 10 

304 

VKM-ja nr. 238, dt. 14.06.1997: “Për miratimin e 

letërgarancisë në kuadrin e marrëveshjes së kredisë 

, financimit dhe të projektit në KFW-në për 

financimin e rehabilitimit të ujësjellësit të Korçës”, 

relacioni i Ministrisë së Financave si dhe mendimi 

i Ministrisë së Punëve Publike Rregullimit të 

Territorit dhe Turizmit.   

14.06.1997-

14.6.1997 9 

305 

VKM-ja nr. 239, dt. 14.06.1997: “Për prokurimin e 

drejtpërdrejtë të fondeve të bashkisë së Tiranës për 

prodhimin e pusetave elektrotelefonike dhe të 

ujërave të zeza”, si dhe relacioni i bashkisë së 

Tiranës dhe mendimi i Agjencisë së Prokurimit 

Publik.  

30.04.1997-

14.06.1997 6 

306 

VKM-ja nr. 243, dt. 14.06.1997, për ndryshime në 

VKM-ja nr. 214, dt. 25.05.1997: “Për përballimin 

e shpenzimeve për bazën materiale të fushatës së 

zgjedhjeve për deputete në Kuvendin Popullor”, si 

dhe relacioni i Ministrisë së Brendshme për këtë 

problem.   

14.06.1997-

14.6.1997 7 

307 

VKM-ja nr. 244, dt. 14.06.1997: “Për përcaktimin 

e modelit dhe numrit të fletëve të votimit për 

zgjedhjet e Kuvendit Popullor dhe referendumin 

për formën e qeverisjes”, relacioni i Ministrisë së 

Brendshme .  

14.06.1997-

14.6.1997 8 
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308 

VKM-ja nr. 245, dt. 14.06.1997: “Për caktimin e 

fondit paradhënie  partive politike pjesëmarrëse në 

zgjedhje”, relacioni, pasqyra e Ministrisë së 

Financës për këtë problem.  

14.06.1997-

17.06.1997 6 

309 

VKM-ja nr. 240, 241, dt. 16.06.1997: “Për 

emërime, shkarkime kuadri”, si dhe propozimet 

përkatëse. 

16.06.1997-

16.6.1997 11 

310 

Projektdekret, relacioni përkatës i Ministrisë së 

Bujqësisë dhe Ushqimit dërguar për shqyrtim KM-

së, mbi një ndryshim në dekretin nr. 1763, dt. 

18.03.1997, miratuar me ligjin nr. 8201, dt. 

20.03.1997: “Për miratimin me ndryshime të 

dekretit nr. 1763, dt. 18.03.1997, mbi një ndryshim 

në dekretin nr. 1672, dt. 20.12.1996,  si dhe dekreti 

i Presidentit  të Republikës.  

17.06.1997-

30.06.1997 9 

311 

VKM-ja nr. 279, dt. 18.06.1997: “Për shtypjen e 

librave shkollore në Shqipëri”, relacioni dhe 

mendimi i Agjencisë së Prokurimit Publik, 

Ministrisë së Punës dhe Çështjeve Sociale, 

Ministrisë së Drejtësisë.  

16.06.1997-

18.06.1997 10 

312 

VKM-ja nr. 277, dt. 18.06.1997: “Për përfitimet 

nga statusi i të verbrit”, relacioni i institucioneve 

qendrore.   

18.06.1997-

18.06.1997 19 

313 

VKM-ja nr. 255, dt. 19.06.1997, mbi një ndryshim 

në VKM-në nr. 153, dt. 26.03.1997, për një 

ndryshim në vendimin nr. 360, dt. 10.07.1995: 

“Për regjimin e eksport-importit në Republikën e 

Shqipërisë”, relacioni dhe procesverbali i 

mbledhjes.  

16.06.1997-

20.06.1997 9 

314 

VKM-ja nr. 263, dt. 19.06.1997, për miratimin në 

parim të projektmarrëveshjes ndërmjet Qeverisë së 

Republikës së Shqipërisë dhe Bashkimit Europian 

Perëndimor: “Lidhur me statusin e elementit 

policor këshillues shumëkombesh në Shqipëri 

(MAPE)” , relacioni përkatës. 

19.06.1997-

19.6.1997 16 

315 

VKM-ja nr. 268, dt. 19.06.1997, mbi disa 

ndryshime në VKM-në nr. 225, dt. 19.05.1993: 

“Për tarifat e regjistrimit dhe pagesat e verifikimit 

e të kalibrimit fillestar ose periodik të mjeteve 

matëse “, relacioni i Ministrisë së Financave .  

19.06.1997-

19.6.1997 17 

316 

VKM-ja nr. 267, dt. 19.06.1997: “Për përjashtimin 

nga taksat doganore dhe tatimi mbi vlerën e shtuar 

të makinerive, pajisjeve dhe materialeve të 

nevojshme për montimin e tyre që importohen për 

t’u investuar”, relacioni dhe mendimi i Ministrisë 

së Bujqësisë dhe Ushqimit. 

04.06.1997-

19.06.1997 10 

317 

VKM-ja nr. 256, dt. 19.06.1997: “Për emërtimin e 

qendrave racore të gjedhit të qumështit të racave 

holshtejn-frizone dhe xhersej”, relacion i 

Ministrisë së Financave. 

16.05.1997-

19.06.1997 6 
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318 

VKM-ja nr. 294, dt. 19.06.1997: “Për dhënie  

ndihme të menjëhershme familjes Pjetër Pal Fetës 

në fshatin Qelez të rrethit të Pukës”.    

19.06.1997-

01.07.1997 5 

319 

VKM-ja nr. 249, dt. 19.06.1997: “Për emërim 

kuadri”, si dhe propozimi i Ministrisë së Punëve të 

Jashtme.  

12.06.1997-

19.06.1997 2 

320 

VKM-ja nr. 250, dt. 20.06.1997: “Mbi autorizimin 

e sha. “Korporata Elektroenergjetike Shqiptare për 

prokurim të drejtpërdrejtë”, relacion si dhe 

informacioni i kësaj korporate.   

06.06.1997-

20.06.1997 13 

321 

VKM-ja nr. 253, dt. 23.06.1997: “Për emërim 

kuadri”.  

23.06.1997-

23.6.1997 2 

322 

VKM-ja nr. 262, dt. 23.06.1997: “Për përballimin 

e shpenzimeve të ndërmarrjeve në proces likuidimi 

dhe privatizimi”, relacion i Ministrisë së 

Privatizimeve.  

16.06.1997-

23.06.1997 9 

323 

VKM-ja nr. 265, 266, dt. 24.06.1997: “Për emërim 

kuadri”, propozimet e Ministrisë së Drejtësisë dhe 

Ministrisë së Punëve Publike Rregullimit të 

Territorit dhe Turizmit,  në lidhje me këtë çështje 

bashkë me dokumentacionin përkatës. 

20.05.1997-

24.06.1997 8 

324 

VKM-ja nr. 269, dt. 26.06.1997: “Për strukturën 

dhe organiken e Ministrisë së Financave.  

26.06.1997-

02.07.1997 7 

325 

VKM-ja nr. 270, dt. 28.06.1997: “Për miratimin në 

parim të marrëveshjes teknike që lidhet në zbatim 

të nenit 8 të marrëveshjes midis Qeverisë së 

Republikës së Shqipërisë dhe Qeverive të kombeve 

që kontribuojnë ë forcën shumëkombëshe SOFA)”.    

28.06.1997-

28.6.1997 7 

326 

VKM-ja nr. 271, dt. 27.06.1997: “Për lirim 

kuadri”, propozim i Ministrisë së Punëve të 

Jashtme . 

20.06.1997-

27.06.1997 2 

327 

Procesverbal i mbledhjes së Qeverisë së Pajtimit 

Kombëtar, mbajtur në dt. 30.06.1997: “Mbi disa 

porosi të Kryeministrit për situatën pas 

zgjedhjeve”. 

30.06.199730.6.

1997 21 

328 

VKM-ja nr. 272, dt. 30.06.1997: “Mbi përcaktimin 

e modelit dhe numrit të fletëvotimeve për raundin 

e dytë të zgjedhjeve për në Kuvendin Popullor”, 

relacioni përkatës. 

30.06.1997-

30.6.1997 8 

329 

VKM-ja nr. 273, 274, 275, 276, dt. 01.07.1997: 

“Për emërime kuadri”,  propozime të 

institucioneve qendrore. 

01.07.1997-

01.07.1997 10 

330 

VKM-ja nr. 281, dt. 02.07.1997: “Për emërim 

kuadri”. 

20.05.1997-

02.07.1997 2 

331 

Procesverbali mbledhjes së Qeverisë së Pajtimit 

Kombëtar mbajtur në dt. 04.07.1997: “Për ngjarjen 

e ndodhur gjatë protestës së monarkisteve ndaj 

Komisionit Qendror të Zgjedhjeve”. 

04.07.1997-

4.7.1997 45 
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332 

VKM-ja nr. 282, dt. 04.07.1997: “Për shpalljen 

objekt të rëndësishëm Shtetëror  të Pallatit të 

Kongreseve”, relacion dhe procesverbal i 

mbledhjes. 

04.07.1997-

10.07.1997 6 

333 

VKM-ja nr. 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 

290, 291, 292, 293, dt. 07.07.1997: “Për strukturën 

dhe organiken e disa ministrive, drejtorive, 

agjencive dhe komitete”.   

30.05.1997-

09.07.1997 63 

334 

VKM-ja nr. 296, dt. 21.07.1997: “Për strukturën 

dhe organiken e Agjencisë Kombëtare të 

Privatizimit”, relacioni përkatës. 

30.06.1997-

22.07.1997 7 

335 

VKM-ja nr. 297, dt. 22.07.1997: “Për ruajtjen e 

Presidentit të Republikës, Kryetarit të Kuvendit 

Popullor dhe Kryetarit të Këshillit të Ministrave 

pas lirimit nga funksioni”.   

08.07.1997-

22.07.1997 7 

336 

VKM-ja nr. 298, dt. 22.07.1997: “Për financimin e 

vazhdimit të xhirimeve të filmit dokumentar 

kronikal “Kronike ’97”, relacioni përkatës si dhe 

mendimi  i Ministrisë së Financave dërguar 

Ministrisë së Kulturës Rinise dhe Gruas.  

09.07.1997-

22.07.1997 14 

337 

VKM-ja nr. 299, dt. 22.07.1997: “Për dhënie  

ndihme në interes të znj. Pranvera Perpali 

(Buletini) pronare e lokalit Freskia për përballimin 

e dëmeve të shkaktuara nga shpërthimi i një sasie 

eksplozivi të vendosur në mjediset e këtij lokali”, 

relacion dhe mendimi i Ministrisë së Financave.   

22.06.1997-

22.07.1997 7 

338 

Procesverbali i mbledhjes së Këshillit të 

Ministrave mbajtur në dt. 25.07.1997. 

25.07.1997-

25.7.1997 16 

339 

VKM-ja nr. 300, dt. 25.07.1997:  “Për emërim 

kuadri”.  

25.07.1997-

25.7.1997 1 

340 

VKM-ja nr. 301, dt. 26.07.1997: “Për lirim dhe 

emërim kuadri” dhe dokumentacioni përkatës.  

26.07.1997-

26.07.1997 4 

341 

Program i Qeverisë së Re që i dërgohet Presidentit 

të Republikës si dhe procesverbali i mbledhjes së 

datës 28.07.1997. 

27.07.1997-

28.07.1997 70 

342 

VKM-ja nr. 314, dt. 28.07.1997, për disa 

ndryshime dhe shtesa në VKM-në, nr. 81, dt. 

06.02.1995: “Për rregullat e funksionimit të 

Këshillit të Ministrave”, relacioni përkatës disa 

vërejtje e sugjerime të anëtarëve dhe procesverbali 

i mbledhjes së dt. 28.07.1997.   

28.07.1997-

28.7.1997 21 

343 

Procesverbali i mbledhjes së KM-së dt. 

28.07.1997: “Për shqyrtimin e një çështje jashtë 

rendit të ditës”. 

28.07.1997-

28.7.1997 4 

344 

VKM-ja nr. 302,303, dt. 29.07.1997: “Për lirim 

dhe emërim kuadri”, dhe dokumentacioni përkatës.  

29.07.1997-

29.7.1997 6 

345 

VKM-ja nr. 304, 305, 306, 307, 308 dt. 

30.07.1997: “Për lirim dhe emërim kuadri”. 

30.07.1997-

30.7.1997 7 
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346 

Informacion i KM-së mbi rezultatet e Konferencës 

Ndërkombëtare dhe takimeve dypalëshe me 

përfaqësuesit e lartë të Republikës së Italisë dhe 

procesverbali i mbledhjes së Këshillit të 

Ministrave dt. 04.08.1997. 

31.07.1997-

04.08.1997 28 

347 

Procesverbal i mbledhjes së KM-së mbajtur me dt. 

04.08.1997: “Për një çështje jashtë rendit të ditës”. 

04.08.1997-

04.08.1997 27 

348 

VKM-ja nr. 309, 310, dt. 06.08.1997: “Për lirim 

dhe emërim kuadri”.   

06.08.1997-

06.08.1997 2 

349 

VKM-ja nr. 311, 312, 313, dt. 07.08.1997: “Për 

lirim dhe emërim kuadri “, propozime të Ministrisë 

së Brendshme.  

30.07.1997-

07.08.1997 8 

350 

VKM-ja nr. 315, dt 11.08.1997: “Për lirim kuadri” 

si dhe korrespondencës ndërmjet këtij institucioni 

me Shërbimin Informativ Kombëtar, lidhur me 

këtë çështje. 

29.07.1997-

11.08.1997 3 

351 

VKM-ja nr. 316, dt. 316, dt. 12.08.1997: “Për 

caktimin e nënkryetarit dhe një anëtari të 

Komisionit Shtetëror  për kontrollin e figurës së 

Zyrtareve”.   

12.08.1997-

13.08.1997 1 

352 

Projektligj i KM-së për ratifikimin e ndryshimeve 

në marrëveshjen e kredisë së zhvillimit ndërmjet 

Shqipërisë dhe Shoqatës Ndërkombëtare për 

Zhvillimin (IDA): “Për projektin e parë të 

transportit”, relacioni përkatës i Ministrisë së 

Financave dërguar Kuvendit Popullor, mendime të 

institucioneve qendrorë  për këtë çështje dhe 

dekret i Presidentit të Republikës nr. 1877 për 

shpalljen e ligjit 8233, dt. 20.08.1997 dhe 

procesverbali i mbledhjes. 

25.07.1997-

15.08.1997 27 

353 

Diskutim i Kryetarit të Këshillit të Ministrave 

mbajtur në mbledhjen e dt. 15.08.1997:  “Për punë 

në rezultatet e para të Qeverisë dhe detyrat në 

vazhdim”. 

15.08.1997-

15.8.1997 4 

354 

VKM-ja nr. 320 dt. 15.08.1997: “Për krijimin e 

drejtorive të policisë në rrethet Shkodër, Durrës, 

Elbasan, Fier, Berat, Vlorë e Korçë” si dhe 

relacioni i Ministrisë së Brendshme, relacioni i 

mbledhjes. 

05.05.1997-

15.08.1997 17 

355 

VKM-ja nr. 319, dt. 15.08.1997: “Për krijimin e 

repartit 751 të forcave të ndërhyrjes së shpejtë”, si 

dhe relacioni i Ministrisë së Brendshme dhe 

procesi i mbledhjes. 

05.08.1997-

18.08.1997 13 

356 

Procesverbal i mbledhjes së KM-së mbajtur me dt. 

15.08.1997, për shqyrtimin e projektvendimit, 

propozim i KM-së për Presidentin e Republikës: 

“Për emërimin e Shefit të Shtabit të Përgjithshëm 

të Ushtrisë”. 

15.08.1997-

15.08.1997 2 
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357 

Procesverbal i mbledhjes së KM-së dt. 15.08.1997  

për shqyrtimin e projektvendimit, propozim i KM-

së  për Kuvendin Popullor: “Për Këshillin 

mbikëqyrës së Bankës së Shqipërisë”.  

15.08.1997-

15.08.1997 1 

358 

VKM-ja nr. 317, dt. 15.08.1997: “Për emërimin e 

kryesisë së përkohshme të Akademisë së 

Shkencave”, relacioni dhe procesverbali i 

mbledhjes. 

15.08.1997-

18.08.9971 9 

359 

VKM-ja nr. 318, dt. 15.08.1997: “Për heqjen e 

nënkryetarit dhe një anëtari të Komisionit 

Shtetëror  për kontrollin e figurës së zyrtareve dhe 

personave që lidhen me mbrojtjen e shtetit 

demokratik”, relacioni përkatës dhe procesverbali i 

mbledhjes.  

15.08.1997-

18.08.1997 4 

360 

Projektligj i KM-së për disa ndryshime në ligjin nr. 

7926, dt. 20.04.1995: “Për transformimin e 

ndërmarrjeve shtetërore në shoqëri tregtare”, 

relacion i Ministrisë së Ekonomisë Publike dhe 

Privatizimit si dhe mendim i Ministrisë së 

Drejtësisë dërguar Kuvendit Popullor dhe dekret i 

Presidentit të Republikës nr. 1893, për shpalljen e 

ligjit nr. 8237,  dt. 01.09.1997 si dhe procesverbali 

i mbledhjes dt. 22.08.1997.  

20.08.1997-

10.09.1997 18 

361 

VKM-ja nr. 321, 322, 323, dt. 22.08.1997: “Për 

lirim dhe emërim në detyre të zëvendësministrave 

dhe prefektëve”, relacioni dhe procesverbali i 

mbledhjes.     

07.08.1997-

22.08.1997 153 

362 

VKM-ja nr. 324, dt. 22.08.1997, për disa 

ndryshime në VKM-në nr. 12, dt. 09.01.1993: “Për 

miratimin në parim të projektit të Bankës Botërore  

për lehtësimin e varfërisë së zonave rurale. 

Ndryshuar në VKM-ja nr. 427, dt. 08.09.1994 dhe 

VKM-në nr. 527, dt. 12.08.1996”, relacioni dhe 

procesverbali i mbledhjes.  

13.08.1997-

25.08.1997 23 

363 

VKM-ja nr. 325, dt. 22.08.1997, për caktimin e 

personave juridike që do t’i nënshtrohen 

dispozitave të ligjit nr. 8227, dt. 30.07.1997, për 

disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 8215, dt. 

09.05.1997: “Për kontrollin e financave të 

personave juridike jobankare që kanë marre hua 

nga publiku i gjerë”, relacioni përkatës si dhe 

procesverbali i mbledhjes. 

19.08.1997-

26.08.1997 20 

364 

VKM-ja nr. 334, dt. 01.09.1997, për miratimin në 

parim të protokollit teknik ndërmjet Ministrisë së 

Mbrojtjes së Republikës Italiane dhe Ministrisë së 

Mbrojtjes së Republikës së Shqipërisë, mbi 

zbatimin e marrëveshjes ndërqeveritare: “Për 

bashkëpunimin në fushën e mbrojtjes”, relacioni 

përkatës. 

01.09.1997-

01.09.1997 18 
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365 

Projektligj, relacioni përkatës i Ministrisë së 

Drejtësisë dërguar për shqyrtim KM-së mbi disa 

ndryshime në ligjin nr. 7806, dt. 17.03.1994, për 

disa ndryshime në ligjin nr. 7574 dt. 24.06.1992: 

“Për organizimin e Drejtësisë dhe disa ndryshime 

në kodet e procedurave penale e civile”, ligji i 

Kuvendit Popullor, dekreti i Presidentit të 

Republikës së Shqipërisë si dhe procesverbali 

mbledhjes. 

30.08.1997-

30.10.1997 30 

366 

Projektligj, relacioni përkatës i Ministrisë së 

Financave dërguar për shqyrtim KM-së: “Për 

ratifikimin e aktit të garancisë së Republikës së 

Shqipërisë për marrëveshjen e huas ndërmjet 

Korporatës Energjetike Shqiptare (KESH-i) dhe 

OECF-së mbi projektin e transmetimit dhe 

shpërndarjes së energjisë elektrike”. Ligji i 

Kuvendit, dekreti i Presidentit të Republikës  si 

dhe procesverbali i mbledhjes. 

22.08.1997-

02.10.1997 44 

367 

VKM-ja nr. 341, dt. 02.09.1997: “Mbi 

përfaqësimin e shtetit shqiptar në çështjet 

gjyqësore “Tradex-Hellas” kundër Republikës së 

Shqipërisë që zhvillohet në Londër”, relacion i 

Ministrisë të Drejtësisë, të Financës  në lidhje me 

këtë çështje bashkë me proces verbalin e 

mbledhjes. 

04.08.1997-

02.09.1997 28 

368 

VKM-ja nr. 345, dt 02.09.1997, mbi disa 

ndryshime në VKM-në nr. 225, dt. 24.05.1997: 

“Për kalimin e industrisë së bakrit në regjim të 

përkohshëm konservimi”, relacioni dhe 

procesverbali i mbledhjes.  

14.08.1997-

02.09.1997 8 

369 

VKM-ja nr. 342, dt. 02.09.1997 “Për miratimin e 

publikimit të kërkesës për shpronësim për interes 

publik që zë ndërtimi i linjës së tensionit të lartë 

110 kw  Vau i Dejës-Shkodër 2 dhe shtesës së 

nënstacionit në Vaun e Dejës”, relacioni dhe 

procesverbali i mbledhjes. 

13.08.1997-

02.09.1997 8 

370 

VKM-ja nr. 343, dt. 02.09.1997, mbi disa 

ndryshime në VKM-në nr. 393, dt. 03.09.1992: 

“Për pagat e punonjësve të institucioneve 

buxhetore”, relacioni dhe procesverbali i 

mbledhjes. 

02.09.1997-

02.09.1997 25 

371 

VKM-ja nr. 336, dt. 02.09.1997: “Për deklarimin 

të pavlefshme të pasaportave diplomatike dhe të 

shërbimit të lëshuar para datës 01.08.1997”, 

relacioni dhe procesverbali i mbledhjes. 

02.09.1997-

04.09.1997 8 

372 

VKM-ja nr. 335, dt. 02.09.1997: “Për lëshimin e 

pasaportave diplomatike dhe të shërbimit”, 

relacioni dhe procesverbali i mbledhjes.  

02.09.1997-

04.09.1997 44 
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373 

Procesverbal i mbledhjes së KM-së, dt. 

02.09.1997, për shqyrtimin e projektvendimit: 

“Mbi emërimin e guvernatorëve dhe 

zëvendësguvernatorëve të Republikës së 

Shqipërisë pranë institucioneve ndërkombëtare 

financiare të zhvillimit”. 

02.09.1997-

2.09.1997 14 

374 

VKM-ja nr. 344, dt. 02.09.1997, për emërimin e 

përfaqësuesit të KM-së në grupin e mbikëqyrjes 

krijuar në bazë të ligjit nr. 8215, dt. 9.5.1997: “Mbi 

kontrollin financiar të personave juridike 

jobankare që kanë marrë hua nga publiku i gjerë”, 

relacioni dhe procesverbali i mbledhjes. 

28.09.1997-

02.09.1997 8 

375 

VKM-ja nr. 326, 327, 328, 337, 347, dt. 2.09.1997: 

“Për lirim dhe emërim në detyrë bashkë me 

propozimet e Ministrisë së Mbrojtjes”, relacioni, 

dokumentacioni përkatës dhe procesverbali i 

mbledhjes.  

07.08.1997-

02.09.1997 36 

376 

VKM-ja nr. 329, 330, 331, 332, 333, 338, 339, 

340, dt. 2.09.1997: “Për emërime dhe lirime të 

drejtuesve në institucionet qendrore, drejtorit të 

Përgjithshme që janë në varësi të KM-së bashku 

me propozimet e këtyre të fundit”, dokumentacioni 

përkatës dhe procesverbali i mbledhjes.  

08.08.1997-

02.08.1997 71 

377 

Procesverbal i mbledhjes së KM-së mbajtur dt. 

2.9.1997: “Për shqyrtimin e problematikave mbi 

realizimin e programit të Qeverisë, zgjedhjen e 

kandidaturave të drejtoreve të drejtorive në 

dikastere të ndryshme si dhe lëvizjet brenda dhe 

jashtë vendit”. 

02.09.1997-

02.09.1997 7 

378 

VKM-ja nr. 346, dt. 05.09.1997: “Për lirim dhe 

emërim në detyre”,  bashkë me propozimin e 

Ministrisë së Shëndetësisë në lidhje me këtë 

çështje si dhe dokumentacioni përkatës 

05.09.1997-

05.09.1997 44 

379 

VKM-ja nr. 348, 349, 350, dt. 08.09.1997: “Për 

lirim dhe emërim kuadri”, propozime të Ministrisë 

së Kulturës, Rinise dhe Sporteve në lidhje me këtë 

çështje si dhe dokumentacioni përkatës.  

21.08.1997-

08.09.1997 30 

380 

VKM-ja nr. 351, dt. 8.9.1997: “Për prokurim të 

drejtpërdrejtë të blerjes së pajisjeve të mobilimit të 

zyrës së kryetarit të Këshillit të Ministrave”, 

relacioni përkatës.  

08.09.1997-

08.09.1997 3 

381 

VKM-ja nr. 352, dt. 09.09.1997: “Për nderimin e 

kujtimit të Nënë Terezës”. 

09.09.1997-

09.09.1997 4 

382 

VKM-ja nr. 353, 354, 355, dt. 9.9.1997: “Për lirim 

dhe emërim në detyre”, bashkë me 

dokumentacionin përkatës. 09.09.1997 10 
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383 

Relacion, projektvendim dhe projektligj i KM-së: 

“Për strukturën organike dhe fondet buxhetore të 

Institutit të Integrimit të të Përndjekurve”, dërguar 

Kuvendit Popullor si dhe dekret nr. 1945, dt. 

06.10.1997, për shpalljen e ligjit 8246, dt. 

01.10.1997 dhe procesverbali i mbledhjes dt 

10.09.1997. 

15.09.1997-

11.10.1997 28 

384 

VKM-ja nr. 359, dt. 10.09.1997 “Për modalitete të 

pranimit të punonjësve mësimore dhe shkencor të 

jashtëm në shkollat e larta”, relacioni dhe 

procesverbali i mbledhjes. 

15.08.1997-

15.09.1997 12 

385 

VKM-ja nr. 358, dt. 10.09.1997, për disa 

ndryshime në VKM-në nr. 694, dt. 21.10 1996: 

“Për normën  mësimore-shkencore në shkollat e 

larta dhe në arsimin parauniversitar, pagimin e 

orëve suplementare , aktivizimin e pensionistëve 

dhe punonjësve të jashtëm në sistemin e arsimit”, 

relacioni i Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës.  

15.08.1997-

15.08.1997 6 

386 

Relacione dhe VKM-ja nr. 357, dt. 10.09.1997, për 

disa ndryshime në VKM-në nr. 248, dt. 

25.03.1996: “Për caktimin e numrit dhe kategorisë 

së telefonave celularë në përdorim të 

institucioneve buxhetore”, relacion dhe 

procesverbali i mbledhjes. 

10.09.1997-

15.09.1997 17 

387 

VKM-ja nr. 356, dt. 10.09.1997: “Për emërimin e 

guvernatorëve dhe zëvendësguvernatorëve të 

Republikës së Shqipërisë pranë institucioneve 

ndërkombëtare financiare të zhvillimit”, relacioni 

dhe procesverbali i mbledhjes. 

15.08.1997-

15.09.1997 19 

388 

Projektligj për një ndryshim në ligjin nr. 7928, dt. 

27.04.1995: “Për tatimin mbi vlerën e shtuar”, 

relacioni dërguar Kuvendit Popullor, dekret i 

Presidentit të Republikës nr. 1940, dt. 20.09.1997, 

për shpalljen e ligjit nr. 8240, dt. 16.09.1997 “, 

procesverbali i mbledhjes i datës 15.09.1997 

11.09.1997-

02.10.1997 29 

389 

Projektligj i KM-së, për një ndryshim në ligjin nr. 

7678, dt. 03.03.1993: “Për akcizat në Republikën e 

Shqipërisë”, relacioni dërguar Kuvendit Popullor si 

dhe procesverbali i mbledhjes.  

11.09.1997-

07.10.1997 25 

390 

Projektligj i KM-së, për një ndryshim në ligjin nr. 

7786, dt. 27.01.1997: “Për tatimin mbi të ardhurat 

personale”, ndryshuar me ligjin nr. 8091, dt. 

21.03.1996,  relacion dërguar Kuvendit dhe dekreti 

i Presidentit të Republikës nr. 1941, dt. 20.09.1997 

për shpalljen e ligjit nr. 8242, dt. 16.09.1997. 

Procesverbali i mbledhjes. 

11.09.1997-

20.09.1997 10 

391 

VKM-ja nr. 415 dt. 15.09.1997: “Për caktimin e 

vlerës së akcizës për pullë të artikujve të duhanit 

dhe të pijeve alkoolike”, relacioni i Ministrisë së 

Financave si dhe procesverbali i mbledhjes.  

11.09.1997-

10.10.1997 9 
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392 

VKM-ja nr. 370, dt. 15.09.1997: “Për hapjen e 

misionit të Shqipërisë pranë selisë së NATO-s në 

Bruksel”, relacioni dhe procesverbali i mbledhjes. 

15.09.1997-

17.09.1997 9 

393 

VKM-ja nr. 360, 361, dt. 15.09.1997: “Për lirim 

dhe emërim në detyre”, dokumentacioni përkatës. 

01.09.1997-

16.09.1997 13 

394 

VKM-ja nr. 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 

369, dt. 16.09.1997: “Për emërim dhe lirim në 

detyre” dhe dokumentacioni përkatës. 

16.09.1997-

17.09.1997 15 

395 

Projektligj dhe relacion i Ministrisë së Financave 

për disa ndryshime në ligjin nr. 7777, dt. 

22.12.1993: “Për sistemin e taksave në Republikën 

e Shqipërisë”, ndryshuar me ligjin nr. 7788 dt. 

09.02.1994, nr. 7899 dt. 02.02.1995, nr. 8079 dt. 

29.02.1996 dhe nr. 8171 dt 06.02.1996” , dërguar 

Këshillit të Ministrave. Procesverbali i mbledhjes.  

14.08.1997-

18.09.1997 27 

396 

Projektligj i KM-së për një shtesë në ligjin nr. 

7693, dt. 06.04.1997: “ Për urbanistikën”, relacioni 

përkatës dërguar Kuvendit, dekret i Presidentit të 

Republikës nr. 1948, dt. 21.10.1997, për shpalljen 

e ligjit nr. 8249, dt. 07.10.1997. Procesverbali i 

mbledhjes.  

20.08.1997-

28.10.1997 12 

397 

VKM-ja nr. 390, dt. 18.09.1997, për miratimin në 

parim të marrëveshjes plotësuese: “Për protokollin 

e ndihmës dhe bashkëpunimit të forcave të 

armatosura ndërmjet Ministrisë së Mbrojtjes  së 

Shqipërisë dhe Ministrisë së Mbrojtjes Kombëtare 

të Greqisë”, relacioni dhe procesverbali i 

mbledhjes.  

17.09.1997-

20.09.1997 14 

398 

VKM-ja nr. 387, dt. 18.09.1997, për një ndryshim 

në VKM-në nr. 278, dt. 07 06.1997: “Për pranimet 

në shkollat e larta në vitin shkollor 1997-1998 në 

sistemin me shkëputje nga puna”, relacioni dhe 

procesverbali i mbledhjes. 

20.08.1997-

20.09.1997 19 

399 

VKM-ja nr. 374, dt. 18.09.1997: “Për rregullimin e 

informacionit ndërmjet Ministrisë së Ekonomisë 

Publike e Privatizimit dhe institucioneve të tjera 

qendrore që administrojnë pronë publike”, 

relacioni si dhe procesverbali i mbledhjes. 

28.08.1997-

20.09.1997 23 

400 

VKM-ja nr. 375, dt. 18.09 1997: “Për kufizimin e 

përkohshëm të shpenzimeve buxhetore”, relacioni 

dhe procesverbali i mbledhjes. 

12.09.1997-

20.09.1997 7 

401 

VKM-ja nr. 388, dt. 18.09.1997: “Për kalim 

fondesh për Ministrinë e Brendshme”, relacioni 

dhe procesverbali i mbledhjes.  

06.08.1997-

20.09.1997 5 

402 

VKM-ja nr. 373, dt. 18.09.1997: “Për një shtesë 

fondi investimesh në programin e vitit 1997”, 

relacioni dhe precesverbali i mbledhjes. 

21.08.1997-

20.09.1997 7 
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403 

VKM-ja nr. 383, dt. 18.09.1997, për një shtesë në 

buxhetin e Ministrisë së Brendshme: “Për 

riparimin e helikopterit të Presidentit të 

Republikës”, relacione të Ministrisë së Financave , 

Agjencisë së Prokurimit Publik dërguar Ministrisë 

së Brendshme  dhe Këshillit të Ministrave si dhe 

procesverbali i mbledhjes.  

08.09.1997-

20.09.1997 10 

404 

VKM-ja nr. 389, dt. 18.09.1997: “Për një prokurim 

të drejtpërdrejtë, relacioni, lista e kërkesave për 

shtypshkrim dhe mendim i Agjencisë së 

Prokurimit Publik dërguar Ministrisë së 

Brendshme, procesverbali i mbledhjes. 

11.08.1997-

20.09.1997 8 

405 

VKM-ja nr. 372, dt. 18.09.1997: “Për 

përshpejtimin e procedurave të prokurimit për 

Korporatën Elektroenergjetike Shqiptare”, 

relacioni dhe mendimi i Agjencisë së Prokurimit 

Publik si dhe procesverbali i mbledhjes. 

08.09.1997-

20.09.1997 13 

406 

VKM-ja nr. 386, dt. 18.09.1997: “Për pagën e 

Kryetarit të Komisionit Shtetëror  për kontrollin e 

figurës së zyrtareve dhe për trajtimin me mjedise 

pune të Komisionit Shtetëror  për kontrollin e 

figurës së zyrtareve”, relacioni dhe procesverbali i 

mbledhjes. 

18.09.1997-

22.09.1997 5 

407 

VKM-ja nr. 384, dt. 18.09.1997, për disa 

ndryshime në VKM-në nr. 214, dt. 15.07.1991: 

“Për shkëputjen e veprimtarisë jetësore të 

studenteve nga drejtimi i shkollave të larta”, 

procesverbali i mbledhjes. 

18.09.1997-

22.09.1997 8 

408 

VKM-ja nr. 371, 376, 382, 385, dt. 19.09.1997: 

“Për emërim dhe lirim në detyrë”, dhe 

dokumentacioni përkatës. 

19.09.1997-

20.09.1997 16 

409 

VKM-ja nr. 378, 379, 380, dt. 19.09.1997: “Për të 

punuar në strukturat e Ministrisë së Brendshme të 

disa punonjësve me propozim të kësaj Ministrie”. 

19.09.1997-

20.09.1997 25 

410 

VKM-ja nr. 381, dt. 19.09.1997: “Për miratimin e 

shërbimit në strukturat e Ministrisë së Mbrojtjes 

me propozim të kësaj Ministrie”, relacioni 

përkatës. 

19.09.1997-

20.09.1997 6 

411 

VKM-ja nr. 392, dt. 20.09.1997: “Për emërim me 

komandim në detyrë”. 

20.09.1997-

30.09.1997 1 

412 

VKM-ja nr. 391, dt. 25.09.1997: “Për lirim dhe 

emërim në detyrë”, propozime të Ministrisë së 

Arsimit dhe Shkencës. 

24.09.1997-

25.09.1997 5 

413 

VKM-ja nr. 397, dt. 26.09.1997: “Për miratimin në 

parim të memorandumit të mirëkuptimit për 

misionin e asistencës doganore të Komisionit 

Europian në Shqipëri”, relacioni , memorandumi i 

Ministrisë së Financave si dhe procesverbali i 

mbledhjes, njoftim për zhvillimin e mbledhjes së 

KM-së dt. 26.9.1997. 

24.09.1997-

27.09.1997 19 
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414 

VKM-ja nr. 396, dt. 26.09.1997: “Për detyrat e 

grupit mbikëqyrës të kontrollit financiar të 

personave juridike jobankare që kanë marrë hua 

nga publiku i gjerë”, relacioni , procesverbali i 

mbledhjes, struktura organizative e këtij grupi. 

Pasqyrë me paga bazë mujore. 

26.09.1997-

26.09.1997 15 

415 

VKM-ja nr. 395, dt. 26.09.1997: “Për dhënie  

ndihme falas familjeve të dëmtuara si pasojë e 

shpërthimit të një sasie lënde plasëse në një godinë 

banimi në bashkinë e Peshkopisë”, relacion i 

Sekretariatit Shtetëror  i Pushtetit Lokal, mendime 

njoftime të institucioneve qendrore e lokale për 

këtë problem. 

01.08.1997-

26.09.1997 32 

416 

Procesverbal i mbledhjes së KM-së dt. 26.09.1997, 

për  shqyrtimin e projektvendimit:  “Për ruajtjen e 

personaliteteve të larta shtetërore” 

26.09.1997-

26.9.1997 16 

417 

VKM-ja nr. 414, dt. 26.09.1997: “Për transferimin 

e fondeve të programit Phare Kombëtar për vitet 

1995-1996 dhe për miratimin dhe zbatimin e 

programit Phare  Cross-Border për vitin 1997”, 

procesverbali i mbledhjes, relacioni i Aide-

Memorie, pasqyra të Ministrit të Shtetit për 

Zhvillim dhe Bashkëpunim Ekonomik, mendim i 

Ministrisë së Financave. 

23.09.1997-

26.09.1997 38 

418 

VKM-ja nr. 394, dt. 26.09.1997 “Për shpronësimin 

për interes publik të tokës që zë ndërtimi i rrugës 

Sopot-Tropojë”, procesverbali i mbledhjes si dhe 

relacioni i Ministrisë së Punëve Publike dhe 

Transportit, mendim i Ministrisë së Financave . 

11.08.1997-

26.09.1997 14 

419 

VKM-ja nr. 393, dt. 26.09.1997, për një ndryshim 

në VKM-ja nr. 42, dt. 23.01.1995, për disa çështje 

në zbatim të ligjit nr. 7703, dt. 11.05.1993: “Për 

sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë”, 

si dhe të ligjit nr. 7870, dt. 13.10.1994 për 

sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë”, 

relacion i Ministrisë së Punës Çështjeve Sociale 

dhe Gruas, procesverbali i mbledhjes . 

17.09.1997-

26.09.1997 11 

420 

VKM-ja nr. 399, dt. 26.09.1997, për prokurimin e 

drejtpërdrejtë: “Për blerjen e vulave për bankën e 

kursimeve”, procesverbali i mbledhjes, relacioni i 

Ministrisë së Financës. 

17.09.1997-

26.09.1997 11 

421 

VKM-ja nr. 398, dt. 26.09.1997, për shfuqizimin e 

VKM-së nr. 99, dt. 24.02.1997: “Për përcaktimin e 

disa kritereve lokale për trajtimin me ndihme 

ekonomike të familjeve që janë në vështirësi 

ekonomike”, procesverbali i mbledhjes, relacion i 

Ministrisë së Punës Çështjeve Sociale dhe Gruas. 

06.09.1997-

26.09.1997 8 

422 

VKM-ja nr. 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 

408, dt. 06.10.1997: “Për lirime dhe emërime në 

detyre”, procesverbali i mbledhjes si dhe 

16.09.1997-

08.09.1997 38 
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propozimet nga institucionet qendrore. 

423 

Projektligj i KM-së për disa ndryshime në ligjin nr. 

8222, dt. 14.05.1997. “Për buxhetin e shtetit të vitit 

1997”, dërguar Kuvendit, relacion i Ministrisë së 

Financave si dhe procesverbali i mbledhjes dt. 

8.10.1997, njoftime për zhvillimin e mbledhjes. 

06.10.1997-

13.10.1997 64 

424 

Dekret i Presidentit nr. 1952, dt. 27.10.1997, për 

shpallje  ligji, ligji nr. 8250, dt. 22.10.1997: “Për 

parashtrimin e interesave dhe të gjobave të vëna 

për deklarimin dhe pagesën me vonesë të tatimit 

mbi vlerën e shtuar, gjatë periudhës së gjendjes së 

jashtëzakonshme”, relacioni i Ministrisë së 

Financave, procesverbali i mbledhjes së Këshillit 

të Ministrave dt. 8.10.1997 .  

1.10.1997-

25.11.1997 15 

425 

Ligji i Kuvendit nr. 8246, dt. 1.10.1997, për 

Institutin e Integrimit të të përndjekurve”, VKM-ja 

nr. 413, dt. 8.10.1997: “Për strukturën organike 

dhe fondet buxhetore të Institutit të Integrimit të të 

Përndjekurve”, procesverbali i mbledhjes si dhe 

relacioni i Ministrisë së Shtetit. Marrëveshje për 

këtë problem. 

8.10.1997-

8.10.1997 12 

426 

VKM-ja nr. 421, dt. 8.10.1997: “Për ruajtjen e 

personaliteteve të larta shtetërore”, procesverbali i 

mbledhjes dt. 8.10.1997, relacioni i Ministrisë së 

Brendshme. Tabela për këtë problem. 

1.10.1997-

14.10.1997 20 

427 

VKM-ja nr. 409, 410, 411, 412, 416, 417, 417, 

418, 419, 420, 421, 422, 423, 424,  dt. 8.10.1997: 

“Për emërime, komandime, lirime kuadri”, 

propozime të institucioneve qendrore, 

procesverbali i mbledhjes, dokumentacioni 

përkatës. 

15.09.1997-

20.10.1997 81 

428 

Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave 

mbajtur, më dt. 20.10.1997, për shqyrtimin e 

raportit të përgatitur në lidhje me mbledhjen e 

donatorëve në Bruksel: “Shqipëria, programi i 

rimëkëmbjes dhe reformave, zhvillimet e tanishmë 

dhe nevojat prioritare”, bashkë me njoftimet 

përkatëse. 

17.10.1997-

23.10.1997 25 

429 

Procesverbal i mbledhjes së KM-së mbajtur në dt. 

20.10.1997, për shqyrtimin e projektligjit mbi një 

shtesë në ligjin nr. 7566, dt. 25.05.1992: “Për 

armët”. 

24.09.1997-

20.10.1997 12 

430 

VKM-ja nr. 459, dt. 20.10.1997, për miratimin në 

parim të projektit të Bankës Botërore: 

“Rimëkëmbja e industrisë private”, relacioni 

përkatës si dhe mendimet e Ministrisë së 

Drejtësisë, Ministrisë së Punëve të Jashtme në 

lidhje me këtë çështje bashkë me procesverbalin e 

9.10.1997-

20.10.1997 28 
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mbledhjes. 

431 

VKM-ja nr. 456, dt. 20.10.1997, për miratimin e 

grandit japonez, për përgatitjen e projektit: 

“Rimëkëmbja e industrisë private që financohet 

nga Banka Botërore”, relacioni dhe procesverbali i 

mbledhjes. 

14.10.1997-

20.10.1997 24 

432 

VKM-ja nr. 428, dt. 20.10.1997, mbi disa shtesa 

dhe ndryshime në vendimin nr. 429, dt. 30.8.1997: 

“Për krijimin e Komitetit Qeveritar të Bisedimit të 

Borxhit të Jashtëm”, relacioni i Bankës së 

Shqipërisë, Ministrisë së Drejtësisë si dhe 

procesverbali i mbledhjes. 

8.10.1997-

20.10.1997 12 

433 

VKM-ja nr. 431, dt. 20.10.1997: “Për organiken e 

forcave të ndërhyrjes së shpejtë”, relacioni 

përkatës si dhe procesverbali i mbledhjes, për 

shqyrtimin e kësaj çështje. 

25.9.1997-

20.10.1997 16 

434 

Procesverbal i mbledhjes së KM-së mbajtur me dt. 

20.10.1997, në lidhje me projektvendimin: “Për 

dhënie ndihme ekonomike familjeve për 

ceremonitë mortore të personaliteteve të shquara 

në fushën e artit, kulturës, sportit, shkencës dhe 

arsimit”. 

20.10.1997-

20.10.1997 4 

435 

VKM-ja nr. 430, dt. 20.10.1997: “Për përdorim 

fondesh buxhetore”, relacioni përkatës. 

8.10.1997-

20.10.1997 7 

436 

VKM-ja nr. 433, dt. 20.10.1997, mbi prokurimin e 

drejtpërdrejtë: “Për riparimin e segmentit rrugor  

Reparti Zjarrfikës (Yzberisht) - Rruga e Varrezave 

(Sharrë)”, relacioni përkatës. 

13.10.1997-

13.10.1997 5 

437 

VKM-ja nr. 455, dt. 20.10.1997:  “Për miratimin 

dhe zbatimin e Programit Operacional të Vendit 

(COP), për vitin 1997 në kuadrin e Programit 

Kombëtar  Phare të Komisionit Europian”, 

relacioni dhe procesverbali i mbledhjes, për 

shqyrtimin e kësaj çështje.  

20.10.1997-

20.10.1997 27 

438 

VKM-ja nr. 429, dt. 20.10.1997: “Për miratimin e 

protokollit të bashkëpunimit ekonomik ndërmjet 

Qeverisë së Republikës së Greqisë dhe Qeverisë së 

Republikës së Shqipërisë”, relacioni dhe 

procesverbali i mbledhjes për shqyrtimin e kësaj 

çështje. 

20.10.1997-

20.10.1997 11 

439 

VKM-ja nr. 434, dt. 20.10.1997: “Mbi kuotat 

financiare të ushqimit në mensat e konvikteve , 

bursat e shtetit dhe pagesat e familjeve për 

nxënësit dhe studentet”, relacioni dhe 

procesverbali i mbledhjes për shqyrtimin e kësaj 

çështjeje. 

16.10.1997-

20.10.1997 22 
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440 

VKM-ja nr. 435, dt. 20.10.1997: “Për vizitat jashtë 

shtetit të anëtarëve të Qeverisë”, relacioni dhe 

procesverbali i mbledhjes për shqyrtimin e kësaj 

çështjeje. 

20.10.1997-

20.10.1997 15 

441 

VKM-ja nr. 426, dt. 20.10.1997: “Për lirim dhe 

emërim në detyre të kuadrove drejtues në 

strukturat e Ministrisë së Mbrojtjes”, relacioni dhe 

procesverbali i mbledhjes  për shqyrtimin e kësaj 

çështjeje.  

16.9.1997-

20.10.1997 8 

442 

VKM-ja nr. 425, dt. 20.10.1997: “Për lirim dhe 

emërim në detyrë të rektorit të universitetit “Luigj 

Gurakuqi” Shkodër”, relacion i Ministrisë së 

Arsimit si dhe procesverbali i mbledhjes. 

20.10.1997-

20.10.1997 7 

443 

VKM-ja nr. 432, dt. 20.10.1997: “Mbi krijimin e 

Komisionit Qeveritar për sjelljen në atdhe të 

trupave të viktimave të Otrantos, organizimin e 

funeralit dhe të ceremonive në nderim të tyre”, 

relacioni dhe procesverbali i mbledhjes për 

shqyrtimin e kësaj çështjeje.  20.10.1997 9 

444 

VKM-ja nr. 427, dt. 21.10.1997: “Për emërim në 

detyrë të drejtorit të Drejtorisë së Ekonomisë 

Ushtarake në Ministrinë e Mbrojtjes”, propozimi 

përkatës i kësaj të fundit.  

8.10.1997-

21.10.1997 3 

445 

Procesverbal i mbledhjes së KM-së, më dt. 

28.10.1997, për shqyrtimin e projektligjit, mbi disa 

ndryshime dhe plotësime në ligjin nr. 7574, dt. 

24.6.1992: “Për organizimin e Drejtësisë e disa 

ndryshimeve në kodet e procedurave penale dhe 

civile”,  si dhe njoftimet për çështjet e shqyrtuara 

në këtë mbledhje.  

28.10.1997-

29.10.1997 13 

446 

VKM-ja nr. 437, dt. 28.10.1997 ,”Mbi caktimin e 

administratoreve në bazë të ligjit nr. 8227, dt. 

30.07.1997,  për disa ndryshime në ligjin nr. 8215 

dt. 9.5.1997: “Mbi kontrollin financiar të 

personave juridike jobankare që kanë marrë hua 

nga publiku i gjerë”, relacioni përkatës si dhe 

informacionin  Institutit të Eksperteve Kontabël të 

Autorizuar në lidhje me këtë çështje si dhe 

procesverbali i mbledhjes. 

21.10.1997-

28.10.1997 12 

447 

VKM-ja nr. 453, dt. 28.10.1997: “Mbi regjistrimin 

e kreditoreve për efekt deklarimi të depozitave në 

shoqëritë  huamarrëse”, relacioni dhe procesverbali 

i mbledhjes. 

28.10.1997-

28.10.1997 22 

448 

VKM-ja nr. 476, dt. 28.10.1997, për miratimin e 

projektmarrëveshjes ndërmjet Qeverisë së 

Shqipërisë dhe UNDP-së, lidhur me projektin: 

“Zhvillimi socialekonomik i gruas në Shqipëri”, 

financuar nga Qeveria italiane, relacioni  përkatës 

dhe procesverbali i  mbledhjes për shqyrtimin e 

kësaj çështjeje.  

24.09.1997-

28.10.1997 40 
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449 

VKM-ja nr. 439, dt. 28.10.1997, “Për përballimin 

e shpenzimeve të ceremonisë mortore të të 

mbyturve në tragjedinë e Otrantos”, relacioni, 

njoftime të prefekturave Fier, Vlorë, si dhe 

procesverbali i mbledhjes ku u shqyrtua ky 

projektvendim. 

28.10.1997-

28.10.1997 8 

450 

VKM-ja nr. 436, dt. 28.10.1997: “Për organizimin 

e veprimtarive kulturore dhe artistike me rastin e 

85-vjetorit të shpalljes së Pavarësisë”, relacioni i 

Ministrisë së Financave si dhe procesverbali i 

mbledhjes. 

10.10.1997-

28.10.1997 19 

451 

VKM-ja nr. 438, dt. 28.10.1997: “Për një shtesë 

fondi në buxhetin e KM-së”, relacioni përkatës, 

mendimi i Ministrisë së Financave si dhe 

procesverbali i mbledhjes.  

28.10.1997-

28.10.1997 6 

452 

VKM-ja nr. 454, dt. 28.10.1997: “Për emërimin në 

detyrë të Drejtorit të Institutit të Integrimit të të 

Përndjekurve”, relacioni përkatës si dhe 

procesverbali i  për shqyrtimin e kësaj çështjeje.  

28.10.1997-

28.10.1997 7 

453 

VKM-ja  nr. 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 

247, 248, 249, 250, 251, dt. 28.10.1997: “Për 

emërimin dhe lirimin nga detyra të sekretareve të 

këshillave të rretheve, bashkive, komunave dhe 

prefekturave: Korçë, Berat, Durrës, Vlorë, Fier, 

Elbasan, Kukës, Gjirokastër, Tiranë”, 

procesverbali i mbledhjes. 

28.10.1997-

28.10.1997 55 

454 

VKM-ja nr. 460, 458, 463, 461, 452, 457, 462, dt. 

31.10.1997: “Për lirim dhe emërim kuadri”,  

bashkë me propozimet e institucioneve qendrore si 

dhe dokumentacioni i kandidateve  të emëruar. 

17.09.1997-

31.10.1997 34 

455 

Dekret i Presidentit të Republikës nr. 1983, dt. 

6.01.1997, për shpalljen e ligjit nr. 8269, dt. 

23.12.1997: “Për Bankën e Shqipërisë”, ligji 

përkatës i Kuvendit, relacioni i KM-së dhe Bankës 

së Shtetit si dhe procesverbali i mbledhjes së dt 

3.11.1997 njoftime për zhvillimin e kësaj 

mbledhjeje për këtë problem. 

29.10.1997-

19.01.1998 55 

456 

Procesverbali i mbledhjes së KM-së mbajtur më dt. 

3.11.1997, për shqyrtimin e projektligjit: “Për 

varësinë e kapitenerisë së porteve”   1997-1997 7 

457 

VKM-ja nr. 473, dt. 3.11.1997: “Për krijimin e 

drejtorive të policisë në prefektura”, procesverbali 

i mbledhjes dt. 3.11.1997, si dhe relacioni i 

Ministrisë së Brendshme për këtë problem. 

28.10.1997-

6.11.1997 10 

458 

Procesverbal i mbledhjes së KM-së, dt . 3.11.1997, 

për shqyrtimin e projektvendimit: “Për 

mbështetjen financiare të flotës detare tregtare për 

mbulimin e shpenzimeve operative”. 

3.11.1997-

03.11.1997 5 
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459 

VKM-ja nr. 471, dt. 3.11.1997: “Për shpronësimin 

e pasurive të paluajtshme që zë ndërtimi i rrugës së 

re Fushë-Krujë-Mamurras”, procesverbali i 

mbledhjes dt. 3.11.1997, si dhe relacion i 

Ministrisë së Punëve Publike dhe e Transportit.  

10.10.1997-

6.11.1997 9 

460 

VKM-ja nr. 472, dt. 3.11.1997, për një ndryshim 

në VKM-ja nr. 129, dt. 6.4.1985: “Për mbrojtjen e 

rrugëve dhe qarkullimin rrugor”, procesverbali i 

mbledhjes dt. 3.11.1997 dhe relacioni i Ministrisë 

së Drejtësisë dhe asaj të Brendshme. 

16.10.1997-

6.11.1997 10 

461 

VKM-ja nr. 487, dt. 3.11.1997, për një ndryshim 

në VKM-ja nr. 147, dt. 26.03.1997: “Për kryerjen e 

investimeve me fonde shtetërore nga Drejtoritë e 

ujërave të rretheve për 3-mujorin e parë të vitit 

1997 për rehabilitimin e disa objekteve të ujitjes 

dhe kullimit”, procesverbali i mbledhjes  dt. 3. 

11.1997 si dhe relacioni i Ministrisë së Bujqësisë 

si dhe mendime nga institucione qendrore. 

27.10.1997-

27.10.1997 9 

462 

VKM-ja nr. 470,  dt. 3.11.1997:  “Për miratimin e 

protokollit të bashkëpunimit financiar ndërmjet 

Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së 

Republikës së Greqisë”, procesverbali i mbledhjes 

dt. 3.11.1997, relacione të Ministrisë së Financave 

dhe asaj të Jashtme, si  mendime   të institucioneve 

qendrore për këtë problem.  

30.10.1997-

6.11.1997 14 

463 

VKM-ja nr. 474, dt. 3.11.1997: “Për caktimin e të 

deleguarit të KM-së në bashkinë e Vlorës”, 

procesverbali i mbledhjes si dhe relacioni i 

Sekretariatit Shtetëror  për pushtetin lokal. 

8.10.1997-

3.11.1997 8 

464 

VKM-ja nr. 475, dt. 3.11.1997: “Për emërim në 

detyre”, si dhe dokumentacioni përkatës.  

10.11.1997-

10.11.1997 3 

465 

VKM-ja nr. 464, 465, 466, 467, 468, 469, 475, 

476: “Për emërime dhe lirime nga detyra “, si dhe 

propozimet nga institucionet qendrore me 

dokumentacionet përkatëse.  

4.11.1997-

10.11.1997 20 

466 

Diskutim i Kryetarit të Këshillit të Ministrave 

mbajtur në mbledhjen e dt. 10.11.1997 1997 - 1997 5 

467 

Dekret i Presidentit nr. 1965, dt. 2.12.1997, për 

shpalljen e ligjit të Kuvendit nr. 8259 dt. 

26.11.1997: “Për anëtarësimin e Shqipërisë në 

konferencën Evropiane të Aviacionit Civil 

(ECAC)”, ligji përkatës, Kushtetuta, projektligji, 

relacione të KM-së dhe Ministrisë së Punëve 

Publike dhe Transportit, procesverbali i mbledhjes 

dt. 10.11.1997.   

1.10.1997-

11.12.1997 29 

468 

VKM-ja nr. 483, dt. 10.11.1997, për miratimin e 

marrëveshjes së grantit italian ndërmjet Shqipërisë 

dhe Shoqatës Ndërkombëtare të Zhvillimit (IDA) 

si administratore e fondeve grand: “Për projektin e 

rrugëve rurale”, procesverbali i mbledhjes si dhe 

16.10.1997-

12.11.1997 24 
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relacioni i Ministrisë së Financave, mendimet e 

institucioneve qendrore.    

469 

VKM-ja nr. 488, dt. 10.11.1997 “Për miratimin e 

shtesës së fondit prej 286.500 USD në mbështetje  

të projektit: “Rehabilitimi i veprave të vogla 

ujitëse”, procesverbali i mbledhjes, relacioni i 

Ministrisë së Bujqësisë dhe Ushqimit si dhe 

programi i Kombeve të Bashkuara për zhvillim. 

10.10.1997-

17.11.1997 22 

470 

VKM-ja nr. 481, dt. 10.11.1997, për disa 

ndryshime në VKM-ja nr. 208, dt. 8.5.1997: “Për 

përballimin e shpenzimeve të transportit për 

mësuesit dhe nxënësit që punojnë dhe mësojnë 

jashtë vendbanimit”, procesverbali i mbledhjes , 

relacioni i Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës si 

dhe të institucioneve qendrore. 

18.10.1997-

12.11.1997 11 

471 

VKM-ja nr. 477, dt. 1011.1997: “Për sistemimin 

me zyra të administratës së Përgjithshme të 

ndihmës dhe shërbimeve sociale”, procesverbali i 

mbledhjes si dhe relacioni i Ministrisë së Punës 

dhe Çështjeve Sociale dhe Gruas. 

22.10.1997-

12.11.1997 8 

472 

VKM-ja nr. 546, dt. 10.11.1997: “Për ngritjen e 

grupit të punës për krijimin e kuadrit ligjor për 

integrimin e emigranteve shqiptare, procesverbali i 

mbledhjes, relacioni i Ministrisë së Punës 

Çështjeve Sociale dhe Gruas, si dhe mendimet e 

institucioneve qendrore .  

24.10.1997 

24.10.1997 16 

473 

Procesverbal i mbledhjes së KM-së dt . 

10.11.1997, për shqyrtimin e projektvendimit: “Për 

krijimin dhe funksionimin e Komisionit Qendror 

në ndjekje të zbatimit të ligjit nr. 8153, dt. 

31.10.1996: “Për statusin e jetimit”. 1997 - 1997 9 

474 

VKM-ja nr. 482 dt. 10.11.1997, për lidhje të 

drejtpërdrejtë kontrate me kompaninë “Price 

Waterhouse” në Sofje: “Për kryerjen e auditit të 

projekteve të Bankës Botërore për vitin fiskal 

1996”, procesverbali, relacioni i Ministrisë së 

Financave si dhe mendime të institucioneve 

qendrore.   

31.10.1997-

12.11.1997 7 

475 

VKM-ja nr. 479, dt. 10.11.1997: “Për shpallje ditë 

zie kombëtare”, procesverbali i mbledhjes si dhe 

relacioni dërguar Drejtorisë së Përgjithshme të 

RTSH-së. 

10.11.1997-

11.11.1997 7 

476 

VKM-ja dt. 485, dt. 10.11.1997: “Për emërime, 

lirime nga detyra”, procesverbale, relacione, 

propozime nga institucione qendrore. 

10.11.1997-

13.11.1997 13 
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477 

Projektligj, relacioni përkatës i KM-së për një 

plotësim në ligjin nr. 7491, dt. 29.4.1991: “Për 

dispozitat kryesore kushtetuese”, ligji i Kuvendit si 

dhe Dekreti i Presidentit të Republikës bashkë me 

procesverbalin e mbledhjes. 

14.11.1997-

18.11.1997 45 

478 

Projektligj , relacioni i KM-së për rivënien në fuqi 

të nenit 7 të ligjit, për disa shtesa dhe ndryshime në 

ligjin nr. 8215, dt. 9.5.1997:  “Mbi kontrollin 

financiar të personave juridike jobankare që kanë 

marrë hua nga publiku i gjerë”, ligji i Kuvendit si 

dhe dekreti i Presidentit të Republikës së bashku 

me procesverbalin e mbledhjes. 

15.11.1997-

17.11.1997 13 

479 

VKM-ja nr. 492, dt. 15. 11.1997: “Për një 

prokurim të drejtpërdrejtë për shtypjen e deklaratës 

së huadhënies dhe të regjistrit mbi deklaratat e 

kreidtorëve të firmave huamarrëse”, relacioni si 

dhe mendimi i Agjencisë së Prokurimit Publik së 

bashku me procesverbalin e mbledhjes. 

11.11.1997-

15.11.1997 5 

480 

VKM-ja nr. 489, 490, 491, 493, 494, 495, dt. 

16.11.1997: “Për lirim dhe emërim nga detyra”, së 

bashku me propozimet e institucioneve qendrore 

dhe dokumentacionin e kandidateve.  

16.10.1997-

16.10.1997 21 

481 

VKM-ja nr. 486, dt. 17.11.1997: “Për lirim dhe 

emërim në detyre” si dhe propozimi i Ministrisë së 

Brendshme.  

6.11.1997-

17.11.1997 3 

482 

VKM-ja nr. 498, 499, 500, dt. 18.11.1997: “Për 

emërim në detyre” bashkë me dokumentacionin e 

kandidateve . 

18.11.1997 - 

18.11.1997 9 

483 

VKM-ja nr. 496, dt. 20.11.1997, për miratimin në 

parim të projektmarrëveshjes si dhe protokollit 

zbatues bashkëngjitur, ndërmjet Qeverisë së 

Republikës së  Shqipërisë dhe Qeverisë së 

Republikës së  Italisë: “Për Punësimin sezonal”, 

relacioni i Ministrisë së Punëve të Jashtme.  

18.11.1997-

20.11.1997 14 

484 

VKM-ja nr. 497, dt. 20.11.1997, për miratimin në 

parim të projektmarrëveshjes si dhe të protokollit 

zbatues bashkëngjitur ndërmjet Qeverisë së 

Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së 

Republikës Italiane: “Për marrjen në ngarkim të 

personanve në kufi”, relacioni i Ministrisë së 

Punëve të Jashtme.  

18.11.1997-

20.11.1997 18 

485 

Projektligj, relacioni i Ministrisë së Mbrojtjes 

dërguar për shqyrtim KM-së: “Për ratifikimin e 

marrëveshjes plotësuese të protokollit të ndihmës e 

bashkëpunimit ndërmjet Ministrisë së Mbrojtjes së 

Republikës  së Shqipërisë dhe Ministrisë së 

Mbrojtjes Kombëtare të Republikës së Greqisë”. 

Ligji i Kuvendit si dhe dekreti i Presidentit, bashkë 

me procesverbalin e mbledhjes.  

30.10.1997-

25.11.1997 18 
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486 

VKM-ja nr. 514 dt. 24.11.1997: “Për rritjen e 

masës së të ardhurave të Drejtorisë së 

Përgjithshme të Rezervave të Shtetit”, relacioni si 

dhe procesverbali i mbledhjes për shqyrtimin e 

kësaj çështjeje. 

24.11.1997 - 

24.11.1997 9 

487 

VKM-ja nr. 517 , dt 24.11.1997: “Për miratimin e 

kontributit të Republikës së Shqipërisë në rritjen e 

kapitalit të përgjithshëm të Bankës Evropiane për 

ndërtim e zhvillim (EBRD)”, relacion i Ministrisë 

së Financave si dhe mendime të Ministrisë së 

Drejtësisë dhe asaj të Punëve të Jashtme së bashku 

me procesverbalin e mbledhjes. 

31.10.1997-

24.11.1997 57 

488 

VKM-ja nr. 502, dt. 24.11.1997: “Për pagimin e 

shumave dhe diferencave të pensioneve për 

periudhë të kaluar te të përndjekurve politike”, 

relacioni i Ministrisë së Punës dhe Çështjeve 

Sociale si dhe mendimet e Ministrisë së Drejtësisë, 

Ministrisë së Financave, Institutit të Sigurimeve 

Shoqërore, së bashku me procesverbalin e 

mbledhjes. 

30.10.1997-

24.11.1997 12 

489 

VKM-ja nr. 510, dt. 24.11.1997: “Për kriteret e 

vendosjes në institucionet rezidenciale të 

përkujdesjes shoqërore dhe dokumentacioni i 

nevojshëm për pranim”, relacioni i Ministrisë së 

Punës  Çështjeve Sociale dhe Gruas si dhe 

mendimi i Ministrisë së Drejtësisë bashkë me 

procesverbalin e mbledhjes.  

11.10.1997-

24.11.1997 13 

490 

VKM-ja nr. 512, dt. 24.11.1997, mbi një ndryshim 

në VKM-ja nr. 795, dt. 25.11.1996: “Për krijimin e 

Drejtorisë së Përgjithshme të Burgjeve”, relacioni i 

Ministrisë së Drejtësisë dhe procesverbali i 

mbledhjes. 

30.10.1997-

24.11.1997 6 

491 

VKM-ja nr. 515, dt. 24.11.1997: “Mbi një 

shpronësim për interes publik të pasurisë së 

paluajtshme që zë ndërtimi i superstradës Tiranë –

Vorë”, relacion i Ministrisë së Punëve Publike dhe 

Transportit si dhe mendimi i Departamentit të 

Koordinimit, së bashku me procesverbalin e 

mbledhjes. 

5.11.1997-

24.11.1997 15 

492 

VKM-ja nr. 513, dt. 24.11.1997, mbi disa 

ndryshime në VKM-në nr. 250, dt. 16.4.1996, për 

procedurat e prioritetet në zbatim të ligjit nr. 8030 

dt. 15.11.1995: “Mbi kontributin e shtetit për 

familjet e pastreha”, relacioni i Ministrisë së 

Punëve Publike dhe Transportit si dhe  mendimet e 

institucioneve të ndryshme dhe procesverbali i 

mbledhjes. 

6.11.1997-

24.11.1997 12 
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493 

VKM-ja nr. 509, dt. 24.11.1997: “Mbi 

kompesimin e tokës bujqësore të zënë nga 

ndërtimet pa leje për familjet e fshatit Bulcesh”, 

relacion i Ministrisë Publike dhe Transportit , 

mendime të ministrive të Financës, Bujqësisë dhe 

Ushqimit , Ministrit të Shtetit për Zhvillim e 

Bashkëpunim Ekonomik si dhe aktvlerësimi i 

grupit të eksperteve nga zyrat e Financës e 

urbanistikes bashkë me procesverbalin e 

mbledhjes.  

31.10.1997-

24.11.1997 18 

494 

VKM-ja nr. 516, dt. 24.11.1997: “Për ndryshimin e 

çmimit të nënprodukteve të naftës dhe të 

diferencave të çmimit të karburanteve të importit”, 

relacioni i Ministrisë së Financave, mendim i 

Ministrisë së Ekonomisë Publike e Privatizimit si 

dhe procesverbali i mbledhjes. 

24.11.1997 - 24 

11 1997 18 

495 

VKM-ja nr. 501, dt. 24.11.1997, për caktimin e 

personave juridike që do t’i nënshtrohen 

dispozitave të ligjit  nr. 8227, dt. 30.7.1997, mbi 

disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 8215, dt. 

9.5.1997. “Për kontrollin financiar të personave 

juridike jobankare që kanë marrë  hua nga publiku 

i gjere”, relacioni i Ministrisë së Financave si dhe 

procesverbali i mbledhjes. 

21.11.1997-

24.11.1997 9 

496 

VKM-ja nr. 511 , dt. 24.11.1997: “Për emërimin 

në detyrë të zëvendësministrit të Ministrisë së 

Punëve Publike dhe Transportit”, dokumentacioni 

përkatës i kandidatit të emëruar bashkë me 

procesverbalin e mbledhjes. 

24.11.1997 - 

24.11.1997 4 

497 

VKM-ja nr. 520, dt. 24.11.1997: “Për emërimin e 

Sekretarit të Përgjithshëm të Bankës së 

Shqipërisë”, dokumentacioni i kandidatit së bashku 

me procesverbalin e mbledhjes. 

14.11.1997-

24.11.1997 7 

498 

VKM-ja nr. 507, dt. 24.11.1997: “Për lirim dhe 

emërim në detyrë të Kryetarit të Komitetit 

Shtetëror  të Kthimit dhe Kompesimit të Pronave 

të ish-pronarëve”, dokumentacioni i kandidatit dhe 

procesverbali i mbledhjes. 

24.11.1997 - 

24.11.1997 4 

499 

VKM-ja  nr. 503, 504, 505, 506, 508, dt. 

26.11.1997: “Për lirim e  emërim kuadri”, si dhe 

dokumetacioni përkatës.  

26.11.1997 -

26.11.1997 10 

 

 

 

 

 

 

     

500 

 

VKM-ja  nr. 533, dt. 27.11.1997, për një ndryshim 

në VKM-ja nr. 434, dt. 20.10.1997: “Për kuotat 

financiare të ushqimit në mensat e konvikteve, 

bursat e shtetit dhe pagat e familjeve për      

nxënësit dhe studentet”, relacioni përkatës, 

mendimi i Ministrisë së Financave dërguar Mun 

Arsimit dhe Shkencës dhe procesverbali i 

mbledhjes dt. 27.11.1997.    

 

18.11.1997-

04.12.1997 18 
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501 

VKM-ja nr. 530, dt. 27.11.1997, për një shtesë në 

VKM-ja nr. 494, dt. 5.8.1996: “Për shkollën e lartë 

të infermierisë në Tiranë”, relacioni i Ministrisë së 

Financave si dhe procesverbali i mbledhjes.  

18.11.1997-

4.12.1997 8 

502 

VKM-ja nr. 548, dt. 27.11.1997, për një ndryshim 

në VKM-ja nr. 768, dt. 11.11.1996: “Për 

shpronësimin e pasurive të paluajtshme që 

përfshihen në projektin e ristrukturimit të 

aeroportit të      Rinasit”,  relacioni i Ministrisë së 

Transportit dhe Punëve Publike si dhe 

procesverbali i mbledhjes, mendimi i koordinatorit 

të Punëve publike, transportit, tregtisë dhe turizmit 

dhe proces verbali i mbledhjes. 

11.11.1997-

11.12.1997 14 

503 

VKM-ja nr. 550, dt. 27.11.1997, për miratimin në 

parim të projektit: “Për autostradën Durrës-Vorë”, 

relacioni përkatës, mendim i koordinatorit për 

punët publike, transportin, tregtinë dhe turizmin si 

dhe procesverbali i mbledhjes. 

19.11.1997-

11.12.1997 8 

504 

VKM-ja nr. 555, dt. 27.11.1997: “Për mënyrën e 

pagesës së energjisë elektrike të konsumuar nga 

forcat multinacionale paqeruajtëse”, relacioni dhe 

procesverbali i mbledhjes . 

13.11.1997 - 

13.11.1997 14 

505 

VKM-ja nr. 532, dt. 27.11.1997, për prokurim të 

drejtpërdrejtë: “Për blerjen e vulave doganore”, 

relacionet përkatëse si dhe korrespondencë 

ndërmjet Drejtorisë së Përgjithshme të  Doganave 

me Ministrinë e Financave dhe kjo e fundit me 

KM si  dhe procesverbali i mbledhjes. 

5.11.1997-

4.12.1997 22 

506 

VKM-ja  nr. 527, dt. 27.11.1997: “Për dhënie  

ndihme falas në interes të familjeve të dëmtuara 

nga shpërthimi i një depoje me lëndë plasëse në 

fshatin Kolsh,  të Komunës Kolsh në rrethin e 

Lezhës”, relacion i Ministrive të Financës dhe 

Punëve Publike e Transportit si dhe procesverbali i 

mbledhjes. 

18.11.1997-

4.12.1997 18 

507 

VKM-ja nr. 531, dt. 27.11.1997, “Për një shtesë në 

VKM-ja nr. 716 dt. 18.12.1995 “ Relacioni dhe 

procesverbali i mbledhjes. 

25.11.1997-

4.12.1997 11 

508 

VKM-ja nr. 549, dt. 27.11.1997: “Për importimin e 

kripës së gjellës së jodizuar dhe prodhimin e saj në 

vend”, relacion, mendime të Ministrisë të 

Financave, Drejtësisë si dhe procesverbali i 

mbledhjes. 

6.11.1997-

11.12.1997 15 

509 

VKM-ja nr. 528, dt. 27.11.1997: “Për emërim në 

detyrë”, dokumentacioni përkatës dhe 

procesverbali i mbledhjes. 

7.11.1997-

4.12.1997 11 

510 

VKM-ja nr. 529, dt. 27.11.1997: “Për caktimin e 

një anëtari në ekipin përzgjedhës”, njoftimi i 

Ministrisë së Punëve Publike dhe Transportit 

dërguar këtij institucioni, procesverbali i 

10.09.1997-

4.12.1997 7 
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mbledhjes. 

511 

VKM-ja nr. 547, dt. 27.11.1997: “Për dhënie  

ndihme ekonomike familjeve për ceremonitë 

mortore të personaliteteve të shquara kombëtare”, 

mendim i Ministrisë së Financave dërguar 

Ministrisë së Kulturës Rinisë dhe Sporteve si dhe 

procesverbali i mbledhjes. 

8.10.1997-

11.12.1997 11 

512 

VKM-ja nr. 518,519, dt. 03.12.1997: “Për emërime 

në detyre”. 

3.12.1997-

4.12.1997 2 

513 

Projektligj i Këshillit Ministrave, për një ndryshim 

dhe shtesë në ligjin nr. 7599 dt. 2.09.1992: “Për 

kodin doganor”, ndryshuar me ligjin nr. 8020 dt. 

01.11.1995 ndryshuar me dekretin nr. 1578 dt. 

13.08.1996, propozuar nga Ministria e Financave 

dërguar Kuvendit , dekreti i Presidentit nr. 1969 dt. 

18.12.1997, për shpalljen e ligjit nr. 8263, dt. 

15.12.1997 si dhe procesverbali i mbledhjes. 

2.12.1997-

27.12.1997 15 

514 

Diskutim i Kryetarit të Këshillit të Ministrave , 

mbajtur në mbledhjen e dt. 4.12.1997, për disa 

probleme kryesore. 

4.12.1997 - 

4.12.18.1997 5 

515 

Projektligj i Këshillit të Ministrave për një 

ndryshim dhe disa shtesa në dekretin nr. 1396 dt. 

7.3.1996: “Për vendosjen e pullave në artikujt e 

duhaneve dhe pijeve alkoolike dhe për ngjyrosjen 

e nënprodukteve të naftës”, relacion dhe propozim 

i Ministrisë së Financave dërguar Kuvendit, dekret 

i Presidentit nr. 1968, dt. 18.12.1997, për shpalljen 

e ligjit 8262, dt 15.12.1997. 

2.12.1997-

29.12.1997 17 

516 

Projektligj i Këshillit të Ministrave për Agjencinë  

Shqiptare të Garancisë, relacioni i Kuvendit, 

vërejtjet e Ministrisë së Drejtësisë, dekret i 

Presidentit nr. 1979, dt. 25.12.1997, për shpalljen e 

ligjit nr. 8267, dt. 19.12.1997, procesverbali i 

mbledhjes. 

26.11.1997-

12.01.1998 50 

517 

Projektligj i KM-së, për disa ndryshime në ligjin 

nr. 8202, dt. 27.03.1997: “Për amnistinë”, relacion 

i KM-së, mendim i Prokurorisë të Përgjithshme, 

dekret i Presidentit nr. 1978, dt. 25.12.1997, për 

shpalljen e ligjit nr. 8268, dt. 22.12.1997 si dhe 

procesverbali i mbledhjes. 

6.11.1997-

8.01.1998 20 

518 

Projektligj i KM-së: “Për ratifikimin e traktatit të 

hartës së energjisë dhe të protokollit të hartës së 

energjisë për eficencën e energjisë dhe aspektet 

përkatëse të mjedisit”, relacioni përkatës dërguar 

Kuvendit Popullor, dekret i Presidentit nr. 1967, 

dt. 12.12.1997, për shpalljen e ligjit nr. 8261, dt. 

11.12.1997 dhe procesverbali i mbledhjes. 

2.12.1997-

15.12.1997 185 
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519 

VKM-ja nr. 535, dt. 4.12.1997: “Për një shtesë në 

fondet e Ministrisë së Brendshme për pagat”, 

relacioni dhe procesverbali i mbledhjes.  

03.12.1997-

09.12.1997 19 

520 

VKM-ja nr. 539, dt. 4.12.1997: “Për shpronësimin 

për interes publik të pasurisë së paluajtshme që zë 

rehabilitimi i aksit rrugor Durrës-Rrogozhinë”, 

relacioni dhe korrespondence ndërmjet bashkisë 

Durrës dhe Ministrisë së Punëve Publike, 

Rregullimit të Territorit dhe Turizmit për këtë 

çështje, si dhe procesverbali i mbledhjes. 

18.11.1997-

9.12.1997 26 

521 

VKM-ja nr. 538, dt. 4.12.1997: “Për shpalljen e 

ujësjellësit të Bovilles si objekt i rëndësishëm 

Shtetëror”, relacioni përkatës dhe dokumentacioni 

lidhur me këtë çështje dhe procesverbali i 

mbledhjes. 

27.11.1997-

9.12.1997 14 

522 

VKM-ja nr. 536, dt. 4.12.1997: “Për çmimin e 

energjisë për konsumatoret familjare”, relacioni 

dhe mendimi i Ministrisë së Financave dërguar 

Ministrisë së Ekonomisë Publike dhe Privatizimit 

për këtë çështje si dhe procesverbali i mbledhjes. 

27.11.1997-

9.12.1997 7 

523 

VKM-ja nr. 534, dt. 4.12.1997: “Për akordimin e 

fondeve për zëvendësimin e vlerave monetare të 

grabitura në arkat e organeve të pushtetit lokal”, 

relacioni përkatës, mendim i Ministrisë së 

Financave si dhe procesverbali i mbledhjes. 

7.11.1997-

9.12.1997 14 

524 

VKM-ja nr. 537, dt. 4.12.1997 “Për shpronësimin 

për interes publik të tokës që zë ndërtimi i linjës së 

tensionit të lartë 35kv Belsh – Pekisht, lista 

emërore e pronarëve, që do të shpronësohen”, 

relacioni si dhe procesverbali i mbledhjes. 

21.11.1997-

9.12.1997 8 

525 

VKM-ja nr. 521, 522, 523, 524, 525, 526, dt. 

4.12.1997: “Për lirim dhe emërim kuadri”, 

propozimet e Ministrisë së Kulturës Rinisë dhe 

Sporteve, Ministrisë së Punës dhe Çështjeve 

Sociale, Ministrisë së Brendshme lidhur me 

çështjen në fjalë si dhe dokumentacioni i 

kandidaturave të emëruar.  

4.11.1997-

4.12.1997 28 

526 

VKM-ja nr. 540, 541, 542, 543, 544, 545, dt. 

9.12.1997: “Për lirim emërim kuadri”, 

dokumentacioni i kandidaturave të emëruar. 

9.12.1997 - 

9.12.1997 29 

527 

Projektligj, relacioni përkatës i Këshillit të 

Ministrave dhe Ministrisë së Drejtësisë për 

organizimin e Drejtësisë në Republikën e 

Shqipërisë, ligji i Kuvendit, dekreti i Presidentit si 

dhe procesverbali i mbledhjes për shqyrtimin e 

këtij projektligji. 

11.12.1997-

8.01.1998 60 

528 

Procesverbal i mbledhjes së KM-së mbajtur në dt. 

11.12.1997 për projektligjin: “Mbi transportet 

rrugore”. 

11.12.1997 - 

11.12.1997 1 
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529 

Projektligj, relacioni përkatës i Ministrisë së 

Punëve të Jashtme dërguar për miratim KM-së: 

“Mbi ratifikimin e marrëveshjes për nxitjen dhe 

mbrojtjen e ndërsjelltë të investimeve ndërmjet 

Republikës së Shqipërisë dhe Republikës së 

Sllovenisë”, ligji i Kuvendit , dekret i Presidentit si 

dhe procesverbali i mbledhjes për shqyrtimin e 

këtij projektligji. 

11.12.1997-

4.2.1998 18 

530 

Projektligj, relacioni i Ministrisë së Shtetit pranë 

kryetarit të Këshillit të Ministrave dhe Institutit të 

Integrimit të të Përndjekurve Politike, mbi një 

ndryshim në ligjin nr. 7748, dt. 29.7.1993: “Për 

statutin e ish të dënuarve dhe të  përndjekurve 

politike nga sistemi komunist”,  si dhe 

procesverbali i mbledhjes.  

11.12.1997-

15.12.1997 14 

531 

Projektligj dhe relacion i Ministrisë së Punëve 

Publike dhe Transporteve, dërguar për shqyrtim 

Këshillit të Ministrave: “Mbi kalimin e 

kapitenerive të porteve në vartësi të kësaj 

ministrie”, ligji i Kuvendit, dekreti i Presidentit si 

dhe mendime të Ministrisë së Bujqësisë dhe 

Ushqimit, Ministrisë së Drejtësisë, Ministrisë së 

Mbrojtjes në lidhje me çështjen në fjalë  bashkë 

me procesverbalin e mbledhjes. 

10.10.1997-

11.12.1997 18 

532 

VKM-ja nr. 556, dt. 11.12.1997: “Për krijimin e 

lehtësive dhe të përparësive në fushën e arsimit për 

ish të përndjekurit politike”, relacion i Institutit të 

Integrimit të  të Përndjekurve Politike dhe  

Ministrit të Shtetit, pranë Kryetarit të Këshillit 

tëMinistrave. 

5.12.1997-

11.12.1997 8 

533 

VKM-ja nr. 585, dt. 11.12.1997: “Për evidencimin 

e familjeve që kanë humbur banesat nga rënia e 

skemave piramidale”, relacion i Ministrisë së 

Punëve Publike dhe Transportit si dhe mendimet e 

institucioneve qendrore lidhur me këtë çështje, 

procesverbali i mbledhjes. 

2.12.1997-

11.12.1997 23 

534 

Procesverbal i mbledhjes së KM-së , mbajtur më 

dt. 11.12.1997, për projektvendimin “Mbi 

procedurën zyrtare të caktimit të delegacionit 

shqiptar në Kongresin Europian të Autoriteteve 

Lokale dhe Rajonale”. 

11.12.1997 - 

11.12.1997 3 

535 

VKM-ja nr. 553, dt. 11.12.1997: “Mbi një shtesë 

buxheti për vitin 1997  për Ministrinë e Punëve të 

Jashtme”, relacioni i Ministrisë së Jashtme si dhe 

mendimi i Ministrisë së Financave së bashku me 

procesverbalin e mbledhjes. 

11.12.1997 - 

11.12.1997 6 

536 

Procesverbali i mbledhjes së KM-së, dt. 

11.12.1997: “Për  projektvendimin mbi krijimin e 

Këshillit të Rregullimit të Territorit të Shqipërisë”.   

11.12.1997-

11.12.1997 6 
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537 

VKM-ja nr. 552, dt. 11.12.1997, mbi një ndryshim 

në VKM-ja nr. 453, dt. 28.10.1997: “Për 

regjistrimin e kreditoreve për efekt deklarimi të 

depozitave në shoqëritë huamarrëse”, relacioni si 

dhe procesverbali i mbledhjes.   

11.12.1997-

11.12.1997 5 

538 

VKM-ja nr. 554, dt. 11.12.1997: “Për prokurimin e 

drejtpërdrejtë të makinerive teknologjike për 

nevojat e bashkisë së Tiranës”, relacion i bashkisë 

dhe i Agjencisë së Prokurimit Publik si dhe 

procesverbali i mbledhjes. 

8.12.1997-

11.12.1997 7 

539 

Procesverbal i mbledhjes së KM-së, më dt. 

11.12.1997, projektvendimin: “Mbi krijimin e 

Komisionit Ndërministror Konsultativ për çështjet 

e Integrimit Euroatlantik”. 

11.12.1997 - 

11.12.1007 2 

540 

VKM-ja nr. 626 , dt. 11.12.1997, “Për kalimin e 

kursit të tregtisë Shkodër,  Universitetit të 

Shkodrës”, relacioni i Ministrisë së Tregtisë dhe 

Turizmit si dhe mendimet e Ministrisë së 

Financave, Ministrisë së Ekonomisë Publike dhe 

Privatizimit, si dhe procesverbali i mbledhjes.  

2.12.1997-

11.12.1997 13 

541 

Procesverbali i mbledhjes së KM-së, më dt. 

11.12.1997: “Për çështje jashtë rendit të ditës 

lidhur me probleme të evidentuara mbi programet 

e zhvillimit, financiare, ekonomike, teknike dhe 

ato të krijimit të vendeve të punës”. 

11.12.1997 - 

11.12.1997 3 

542 

VKM-ja nr. 551, dt. 13.12.1997: “Për miratimin e 

memorandumit financiar ndërmjet Komisionit të 

Komuniteteve Evropiane dhe Qeverisë së 

Republikës së Shqipërisë lidhur me mbështetjen 

buxhetore të veçantë nga Phare për administratën 

publike”, relacioni përkatës i Ministrisë së 

Financave dhe Ministrit të Shtetit për Zhvillimin e 

Bashkëpunimin Ekonomik. 

13.12.1997 -

13.12.1997 6 

543 

VKM-ja nr. 559, dt. 15.12.1997, për miratimin në 

parim të deklaratës së mirëkuptimit: “Mbi 

bashkëpunimin ndërmjet Qeverisë së Republikës 

së Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës së 

Italisë”, relacioni i Ministrisë së Punëve të Jashtme 

si dhe procesverbali i mbledhjes. 

13.12.1997-

16.12.1997 16 

544 

VKM-ja nr. 558, dt. 15.12.1997, për miratimin në 

parim të deklaratës së përbashkët: “Mbi ndërhyrjet 

urgjente të bashkëpunimit midis Qeverisë së 

Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së 

Republikës së Italisë “, relacioni i Ministrisë së 

Punëve të Jashtme si dhe procesverbali i 

mbledhjes. 

15.12.1997 - 

15.12.1997 10 
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545 

VKM-ja nr. 560, dt. 15.12.1997 “Për miratimin në 

parim të protokollit të mirëkuptimit midis Qeverisë 

Italiane dhe Qeverisë Shqiptare: “Mbi 

bashkëpunimin teknik dypalësh për vitet 1998-

1999”, relacioni i Ministrit të Shtetit për 

Bashkëpunim dhe Zhvillim Ekonomik si dhe 

procesverbali i mbledhjes. 

15.12.1997 - 

15.12.1997 11 

546 

VKM-ja nr. 557, dt. 15.12.1997: “Për miratimin në 

parim të marrëveshjes së bashkëpunimit shkencor 

e teknik ndërmjet Qeverisë së Republikës së 

Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës Italisë”, 

relacioni përkatës i Ministrisë së Arsimit dhe 

Shkencës si dhe procesverbali i mbledhjes. 

11.12.1997-

15.12.1997 37 

547 

Procesverbal i mbledhjes së KM-së mbajtur dt. 

15.12.1997, për shqyrtimin e një çështjeje jashtë 

rendit të ditës, në lidhje me miratimin e protokoll 

marrëveshjeve midis Qeverisë së Republikës së 

Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës Italisë. 

15.12.1997 

15.12.1007 2 

548 

Dekret i Presidentit nr. 20289, dt. 30.03.1998, për 

shpalljen e ligjit nr. 8306, dt. 14.03.1998: “Për 

strategjinë e privatizimit të sektorëve me rendësi të 

veçantë”, ligji përkatës i Kuvendit, projektligje të 

Ministrisë së Ekonomisë Publike dhe Privatizimit, 

Këshillit të Ministrave, strategjia e privatizimit të 

shoqërive me kapital shtetëror  në sektorët me 

rendësi të veçantë për ekonominë. Procesverbali i 

mbledhjes dt. 22.12.1997 si dhe njoftimet 

përkatëse.  

8.12.1997-

6.4.1998 82 

549 

Procesverbal i mbledhjes së KM-së dt. 22.12.1997: 

“Për situatën e krijuar në qytetin e Lezhës pas 

përmbytjeve nga shirat”. 1997 - 1997 14 

550 

Dekret i Presidentit nr. 1993, dt. 21.01.1998  për 

shpalljen e ligjit nr. 8278, dt. 15.01.1998: “Për 

ratifikimin nga Republika e Shqipërisë të 

protokollit në lidhje me një amendament të 

konventës për Aviacionin Civil Ndërkombëtar, 

nënshkruar  në Montreal, më 6.10.1980”, ligji 

përkatës i Kuvendit, projektligji i KM-së, 

procesverbali i mbledhjes dt. 22.12.1997, relacioni 

i Ministrisë së Punëve Publike dhe Transportit, si 

dhe mendimet e institucioneve qendrore. 

6.12.1997-

4.2.1998 16 

551 

Procesverbali i mbledhjes së KM-së  dt. 

22.12.1997, për shqyrtimin e projektligjit: “Për 

tatimin mbi vlerën e shtuar”. 1997 - 1997 21 

552 

Procesverbal i mbledhjes së KM-së dt. 22.12.1997 

për shqyrtimin e projektligjit: “Për përjashtimin 

nga taksat doganore të importeve që lidhen me 

shtypin.” 1997 - 1997 1 
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553 

Procesverbal i mbledhjes së KM-së, dt. 22.12.1997 

për shqyrtimin e projektligjit: “Për tatim mbi 

fitimin”. 1997 - 1997 1 

554 

Dekret i Presidentit nr. 1996, dt. 27.01.1998 për 

shpalljen e ligjit nr. 8282, dt. 21.1.1998, për një 

shtesë në ligjin nr. 7892, dt. 21.12.1994: “Për 

sponsorizimet”, ligji përkatës i Kuvendit , 

projektligji i  KM-së, procesverbali i mbledhjes dt. 

22.12.1997 si dhe relacioni i Ministrisë së 

Financave. 

9.12.1997-

4.2.1997 12 

555 

Dekret i Presidentit nr. 2068 dt. 23.4.1998, për 

shpalljen e ligjit nr. 8329, dt. 16.04.1998, për disa 

ndryshime në ligjin nr. 7973, dt. 26.7.1995: “Për 

koncensionet dhe pjesëmarrjen e sektorit privat në 

shërbimet publike dhe infrastrukturën”, ligji i 

Kuvendit, projektligji i Këshillit të Ministrave , 

procesverbali i mbledhjes dt. 22.12.1997 si dhe 

relacion i Ministrisë së Tregtisë dhe Turizmit. 

2.12.1997-

11.5.1998 12 

556 

VKM-ja nr. 592, dt. 22.12.1997: “Për ruajtjen dhe 

shoqërimin e personaliteteve të larta shtetërore dhe 

trajtimin me page të efektivave të këtyre 

shërbimeve”,  procesverbali i mbledhjes, relacioni 

i Ministrisë së Brendshme, lista për këtë problem. 

6.11.1997 - 

6.11.1007 28 

557 

Procesverbal i mbledhjes së KM-së, dt. 

22.12.1997, për shqyrtimin e projektvendimit: “Për 

uniformen e policisë së burgjeve”. 1997 - 1997 4 

558 

VKM-ja nr. 580, dt. 22.12.1997, “Për fillimin e 

punës së Zyrës së Regjistrimit të Pasurisë së 

Paluajtshme në rrethet Krujë, Lezhë, Tepelenë”, 

procesverbali i mbledhjes , relacion i Ministrisë së 

Bujqësisë dhe Ushqimit si dhe mendime për këtë 

problem. 

6.12.1997-

24.12.1997 11 

559 

VKM-ja nr. 565, dt. 22.12.1997: “Për një shtesë në 

fondet e kushtëzuara të Ministrisë së Mbrojtjes”, 

procesverbali i mbledhjes , relacioni i Ministrisë së 

Mbrojtjes, si dhe mendime për këtë problem.. 

10.12.1997-

24.12.1997 7 

560 

VKM-ja nr. 564, dt. 22.12.1997, për një ndryshim 

në VKM-ja nr. 365, dt. 6.6.1994, “Për asgjësimin 

ose shitjen e municioneve që u ka kaluar ose 

shitjen e municioneve që u ka kaluar ose po u 

afrohet afati i jetëgjatësisë si dhe për shitjen e 

tepricës dhe stoqeve të armatimeve dhe 

municioneve”, procesverbali i mbledhjes si dhe 

relacioni i Ministrisë së Mbrojtjes, mendim për 

këtë problem. 

9.12.1997-

24.12.1997 8 

561 

VKM-ja nr. 594, dt. 22.12.1997: “Për regjistrin që 

mban punëdhënësi për punëmarrësit e tij”, 

procesverbali i mbledhjes si dhe relacioni i 

Ministrisë së Punës Çështjeve Sociale dhe Gruas, 

mendime për këtë problem. 

27.11.1997-

24.12.1997 11 
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562 

VKM-ja nr. 581, dt. 22.12.1997, për një ndryshim 

në VKM-në nr. 882, dt. 16.12.1996: “Për disa 

kritere për përdorimin e fondeve buxhetore për 

ndërtimin dhe blerjen e banesave”, procesverbali i 

mbledhjes si dhe relacioni i Ministrisë së Punëve 

Publike dhe Transporteve, mendime për këtë 

problem.  

11.11.1997-

24.12.1997 11 

563 

Procesverbali i mbledhjes së KM-së dt. 22.12.199, 

për një ndryshim në VKM-në, nr. 269, dt. 

25.6.1992: “Për ndarjen administrative- tokësore të 

Republikës së Shqipërisë”. 1997 - 1997 3 

564 

VKM-ja nr. 579, dt. 22.12.1997: “Për transferim 

fondi investimesh”, procesverbali i mbledhjes si 

dhe relacioni i Ministrisë së Shëndetësisë dhe 

Ambientit, mendime për këtë problem. 

18.12.1997-

24.12.1997 9 

565 

VKM-ja nr. 566, dt. 22.12.1997: “Për 

rishpërndarjen e fondeve buxhetore”, procesverbali 

i mbledhjes si dhe relacioni i Ministrisë së 

Financave. 

16.12.1997-

24.12.1997 9 

566 

VKM-ja nr. 587, dt. 22.12.1997, për një ndryshim 

në VKM-ja nr. 159, dt. 11.3.1996, për disa 

ndryshime në VKM-ja nr. 438, dt. 3.9.1993: “Për 

miratimin në parim të marrëveshjes së Qeverisë  së 

Republikës së Shqipërisë dhe Komunitetit 

Evropian”. Procesverbali i mbledhjes si dhe 

relacioni përkatës i Ministrisë së  Financave. 

16.12.1997-

24.12.1997 5 

567 

VKM-ja nr. 598, dt. 22.12.1997, për administrimin 

dhe shitjen e mallrave të konfiskuara në bazë të 

ligjit nr. 8262, dt. 15.12.1997: “Për vendosjen e 

pullave në artikujt e duhanit dhe pijeve alkoolike 

dhe për ngjyrosjen e nënprodukteve të naftës”, 

procesverbali i mbledhjes si dhe relacioni i 

Ministrisë së Financave. 

19.12.1997-

30.12.1997 17 

568 

VKM-ja nr. 593, dt. 22.12.1997, për zbatimin e 

ligjit nr. 8262, dt. 15.12.1997, për një ndryshim 

dhe shtesë në ligjin nr. 7599, dt. 2.9.1992: “Për një 

ndryshim në kodin doganor”, ndryshuar me ligjin 

nr. 8020, dt. 1.11.1995 , ndryshuar me dekretin nr. 

1578, dt. 13.8.1996, si dhe relacioni të Ministrisë 

së Financave, koordinatorit për financat dhe bankat 

për këtë problem.  

19.12.1997-

24.12.1997 6 

569 

VKM-ja nr. 589, dt. 22.12.1997, për një ndryshim 

në VKM-ja nr. 775, dt. 28.12.1996: “Për krijimin e 

Këshillit Kombëtar për Ujin”, procesverbal i 

mbledhjes si dhe relacioni i Ministrisë së Punëve 

Publike dhe Transportit .  

14.11.1997 - 

14.11.1997 11 

570 

VKM-ja nr. 590,  dt. 22.12.1997: “Për caktimin e 

dy anëtareve të Këshillit Administrativ të Institutit 

të Sigurimeve të Kujdesit Shëndetësor”, 

procesverbal i mbledhjes si dhe relacioni përkatës 

21.10.1997-

24.12.1997 10 



61 
 

të Ministrisë së Shëndetësisë dhe Ambientit. 

571 

VKM-ja nr. 582, 583, 584, 586, dt. 22.12.1997: 

“Për caktimet e të deleguarve të KM-së në disa 

komuna dhe bashki të rretheve Elbasan, Fier, e 

Kavajë”, procesverbali i mbledhjes si dhe 

relacionet të Sekretariatit Shtetëror  për Pushtetin 

Lokal, njoftime, kërkesa, mendime për këtë 

problem. 

6.12.1997-

24.12.1997 30 

572 

VKM-ja nr. 588, dt. 22.12.1997: “Për procedurën 

zyrtare të caktimit  të delegacionit shqiptar në 

Kongresin Europian të autoriteteve lokale dhe 

rajonale”, procesverbali i mbledhjes si dhe 

relacioni i Sekretariatit të Shtetit për Pushtetin 

Lokal, mendime të Shoqatës Kombëtare e 

Kryetareve të bashkive, komunave, të këshillave të 

rretheve.  

22.12.1997-

24.12.1997 11 

573 

VKM-ja nr. 575, dt. 24.12.1997: “Për miratimin e 

ndihmës së Qeverisë italiane prej 2.5 miliardë 

liretash në formën e teksteve shkollore dhe të 

materialeve ndihmëse”, relacioni përkatës, 

korrespondencë ndërmjet Ministrisë së Arsimit dhe 

Shkencës me këtë institucion dhe mendimi i 

Ministrisë së Financave lidhur me këtë çështje si 

dhe procesverbali përkatës.  

18.12.1997-

24.12.1997 14 

574 

VKM-ja nr. 625, dt. 24.12.1997: “Për miratimin e 

projektraportit i zhvillimit njerëzor në Shqipëri për 

vitin 1998, të financuar nga UNDP”, relacioni 

përkatës dhe procesverbali i mbledhjes. 

24.12.1997-

13.01.1998 26 

575 

Projektligj i Këshillit të Ministrave për një 

ndryshim në ligjin nr. 7697, dt. 07.04.1993: “Për 

kundravajtjet administrative”, relacioni përkatës 

dërguar Kuvendit Popullor, dekret i Presidentit të 

Republikës nr. 1992,  dt. 21.01.1998, për shpalljen 

e ligjit nr. 8277, dt. 15.01.1998, procesverbali i 

mbledhjes dt. 24.12.1997. 

19.12.1997-

04.02.1998 16 

576 

VKM-ja nr. 578, 561, 562, 563, dt. 24.12.1997: 

“Për largim dhe emërim në detyrë”, 

dokumentacioni përkatës. 

03.12.1997-

24.12.1997 19 

577 

VKM-ja nr. 611, dt. 24.12.1997: “Për miratimin në 

parim të marrëveshjes për projektin programi 

special për sigurimin ushqimor”, relacioni 

përkatës, mendime të Ministrisë së Drejtësisë, 

Ministrisë së Financave  dërguar Ministrisë së 

Bujqësisë dhe Ushqimit për këtë çështje. 

Procesverbali i mbledhjes.  

05.12.1997-

24,12,1997 33 
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578 

Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave  

mbajtur me dt. 24.12.1997, për shqyrtimin e 

projektvendimit: “Për pranimin e ndihmës së 

akorduar nga Ministria e Telekomunikacioneve të 

Polonisë për Telekomin Shqiptar”. 

24.12.1997-

24.12.1997 5 

579 

VKM-ja nr. 577, dt .24.12.1997: “Për vazhdimin e 

negociatave për anëtarësimin e Shqipërisë në 

organizatën Botërore të Tregtisë (OBT)”, relacioni 

përkatës, mendime të Ministrisë së Punës, 

Çështjeve Sociale dhe Gruas, Bujqësisë dhe 

Ushqimi, Punëve Publike dhe Transportit , Arsimit 

dhe Shkencës, Ekonomisë publike dhe 

Privatizimit, Drejtësisë, Bankës së Shqipërisë 

dërguar Ministrisë së Tregtisë dhe Turizmit si dhe 

procesverbalet e mbledhjes.  

12.12.1997-

24.12.1997 17 

580 

Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave  

mbajtur, më dt. 24.12.1997, për shqyrtimin e 

projektvendimit: “Për kompetencat detyrat 

funksionale dhe financimin e pushtetit lokal”. 

24.12.1997-

24.12.1997 13 

581 

VKM-ja nr. 596, dt. 24.12.1997: “Për përdorimin e 

të ardhurave të realizuara nga pagesat për fëmijët 

që frekuentojnë çerdhet”, relacioni përkatës dhe 

procesverbali i mbledhjes. 

26.11.1997-

30.12.1997 6 

582 

VKM-ja nr. 572, dt. 24.12.1997: “Për festimin e 

festes së vitit të ri 1998 në institucionet e 

përkujdesit shoqëror”, relacioni përkatës dhe 

mendimi i Ministrisë së Financave lidhur me këtë 

çështje , procesverbali i mbledhjes. 

18.12.1997-

24.12.1997 7 

583 

VKM-ja nr. 570, dt. 24.12.1997: “Për një shtesë në 

buxhetin e shtetit të vitit 1997, për Ministrinë e 

Bujqësisë dhe Ushqimit”, relacioni përkatës, 

mendim i Ministrisë së Financave për këtë çështje 

dhe procesverbali i mbledhjes.  

18.12.1997-

24.12.1997 9 

584 

VKM-ja nr. 574, dt. 24.12.1997, për një ndryshim 

në VKM-në nr. 393, dt. 03.09.1992: “Për pagat e 

punonjësve të institucioneve buxhetore”, relacioni 

përkatës dhe mendime të Ministrive të Financave, 

Punës Çështjeve Sociale dhe Gruas për këtë 

çështje , procesverbali i mbledhjes.  

18.12.1997-

24.12.1997 7 

585 

Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave 

mbajtur, më dt. 24.12.1997, për shqyrtimin e 

projektvendimit për një ndryshim në VKM-në nr. 

393, dt. 03.09.1992: “Për pagat e punonjësve të 

institucioneve  buxhetore”.  

24.12.1997-

24.12.1997 3 

586 

VKM-ja nr. 573, dt. 24.12.1997: “Për disa masa 

emergjente për përballimin e situatës në rrethin e 

Lezhës”, relacioni përkatës dhe procesverbali i 

mbledhjes. 

23.12.1997-

24.12.1997 15 
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587 

VKM-ja nr. 568, dt. 24.12.1997, për “Pagesën e 

punonjësve të degës së bakrit dhe lënien në 

konservim të uzinës së Bakrit në Laç dhe uzinës së 

telave e kabllove elektrike në Shkodër “, relacioni 

përkatës dhe procesverbali i mbledhjes. 

23.12.1997-

24.12.1997 7 

588 

VKM-ja nr. 569, dt. 24.12.1997: “Për përballimin 

e humbjeve të shkaktuara nga gjendja e 

jashtëzakonshme në transportin hekurudhor dhe në 

sektorin e ujësjellësve”, relacioni përkatës, 

mendim i Ministrisë së Financave drejtuar 

Ministrisë së Punëve Publike dhe Transportit 

lidhur me këtë çështje, procesverbali i mbledhjes. 

19.12.1997-

24.12.1997 11 

589 

VKM-ja nr. 609, dt. 24.12.1997: “Për shfaqjen e 

interesit të Qeverisë së Republikës së Shqipërisë 

për projektet e asistencës teknike të financuara nga 

qeveria e Republikës italiane”, relacioni përkatës 

dhe mendime të Ministrisë së Financave dhe 

Bankës së Kursimeve lidhur me këtë çështje si dhe 

procesverbali i mbledhjes. 

17.12.1997-

31.12.1997 14 

590 

VKM-ja nr. 610, dt. 24.12.1997, për miratimin 

përfundimtar të marrëveshjes teknike në lidhje me 

nenin VIII të Memorandumit të Mirëkuptimit 

ndërmjet Qeverisë së Republikës së Shqipërisë dhe 

Bashkimit Evropiano-Perindimor: “Për statusin e 

elementit policor këshillues shumëkombësh 

nënshkruar  në Tiranë, më dt. 24.06.1997”, 

relacioni përkatës dhe procesverbali i mbledhjes. 

17.12.1997-

31.12.1997 12 

591 

VKM-ja nr. 608, dt. 24.12.1997: “Për pjesëmarrjen 

në ekspozitën ndërkombëtare “Expo-'98” Lisbonë 

dhe caktimin e komisarit të përgjithshëm”, 

relacioni përkatës, mendim i Ministrisë së Kulturës 

Rinise dhe Sporteve dërguar  Ministrisë së Punëve 

të Jashtme, lidhur me këtë çështje, procesverbali i 

mbledhjes.   

12.11.1997-

31.12.1997 8 

592 

VKM-ja nr. 571, dt. 24.12.1997: “Për dhënie  

ndihme falas familjeve të pallatit nr. 42 në 

bashkinë e Çorovodës për blerje apartamente”, 

relacioni përkatës dhe mendime të Ministrisë së 

Financave Punëve Publike dhe Transportit dërguar 

Sekretariatit Shtetëror për Pushtetin Lokal lidhur 

me këtë çështje, procesverbali i mbledhjes. 

23.12.1997-

24.12.1997 12 

593 

VKM-ja nr. 576 , dt. 24.12.1997: “Për përpunimin 

e 1020 tonëve grurë të rezervave të shtetit për 

furnizimin me miell të komunave të Malësisë së 

Shkodrës”, relacionet përkatëse dhe 

korrespondencë ndërmjet këtij institucioni me 

Drejtorinë e Përgjithshme të Rezervave të Shtetit 

lidhur me këtë çështje, mendime të koordinatorit të 

bujqësisë dhe ushqimit dhe atij ekonomik për 

çështjen në fjalë, procesverbali i mbledhjes.  

25.11.1997-

24.12.1997 14 
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594 

VKM-ja nr. 567, dt. 24.12.1997: “Për prokurim të 

drejtpërdrejtë”, relacionet përkatëse të Ministrisë 

së Brendshme, mendime të Ministrisë së 

Financave dhe të këtij institucioni për këtë çështje, 

procesverbali i mbledhjes. 

18.12.1997-

24.12.1997 15 

595 

VKM-ja nr. 597, dt. 24.12.1997, “Për ndërhyrjen 

emergjente në përmirësimin e gjendjes dhe 

sistemimin e disa rrugëve kryesore në qytetin e 

Tiranës”, relacioni përkatës dhe lista e objekteve 

që do të zbriten për të mbuluar me fonde 

përmirësimin e disa rrugëve në qytetin e Tiranës, 

mendim i Agjencisë së Prokurimit Publik si dhe 

procesverbali i mbledhjes. 

15.12.1997-

30.12.1997 13 

596 

VKM-ja nr. 607, dt. 24.12.1997: “Për prokurimin 

me fond të plotë të objektit, ndërtimi i godinës së 

degës së Stomatologjisë në Fakultetin e Mjekësisë 

në Tiranë”, relacioni përkatës dhe mendim i 

Agjencisë së Prokurimit Publik, procesverbali i 

mbledhjes. 

19.12.1997-

31.12.1997 10 

597 

VKM-ja nr. 591, dt. 24.12.1997: “Për zgjidhjen e 

problemeve të mbetura në Flotën Detare Tregtare 

në Durrës”, relacioni përkatës dhe mendim i 

Ministrisë së Financave si dhe procesverbali i 

mbledhjes. 

18.12.1997-

24.12.1997 16 

598 

VKM-ja nr. 627, dt. 24.12.1997: “Për krijimin e 

Këshillit të Rregullimit të Territorit të Shqipërisë”, 

relacioni përkatës si dhe procesverbali i mbledhjes. 

3.12.1997-

20.01.1998 12 

599 

VKM-ja nr. 595, dt. 30.12.1997: “Për lirim nga 

detyra të një drejtori me propozim të Shërbimit 

Informativ Kombëtar”.  

15.10.1997-

30.12.1997 3 

600 

VKM-ja nr. 599, dt. 31.12.1997: “Për zbatimin e 

vendimeve gjyqësore që lidhen me detyrime të 

shtetit”, relacioni përkatës dhe mendim i Ministrisë 

së Drejtësisë dërguar Ministrisë së Financave për 

këtë çështje. 

26.12.1997-

31.12.1997 7 

601 

VKM-ja nr. 600, dt. 31.12.1997: “Për një shtesë 

fondi për të pastrehët”, relacioni përkatës i 

Ministrisë së Financës. 

31.12.1997 - 

31.12.1997 4 

602 

VKM-ja nr. 601, dt. 31.12.1997, për prokurimin e 

drejtpërdrejtë: “Për blerjen nga Drejtoria e 

Përgjithshme e Doganave të godinës ish-triko me 

porosi”, relacioni i Ministrisë së Financës. 

31.12.1997 - 

31.12.1997 5 

603 

VKM-ja nr. 602, dt. 31.12.1997: “Për dhënie  

ndihme falas katër familjeve të dëmtuara në një 

godinë banimi në kodër-Thumanë”, relacion i 

Sekretariatit Shtetëror  për Pushtetin Lokal si dhe 

mendimet e Ministrisë së Financave, Ministrisë së 

Punëve Publike në lidhje me këtë çështje. 

29.12.1997-

31.12.1997 11 
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604 

VKM-ja nr. 603, dt. 31.12.1997: “Mbi dhënie  

fondi bashkisë së Gramshit për riparimin e pallatit 

nr. 52, të dëmtuar nga zjarri dhe ndihme falas për 

familjet e dëmtuara”, relacioni i Sekretariatit 

Shtetëror  për Pushtetin Lokal  si dhe mendim i 

Ministrisë së Financave. 

31.12.1997 - 

31.12.1997 8 

605 

VKM-ja nr. 604, dt. 31.12.1997: “Për dhënie  

ndihme falas familjeve të dëmtuara në Qelez të 

rrethit Puke”, relacioni i Sekretariatit Shtetëror  të 

Pushtetit Lokal si dhe mendimet e Ministrisë së 

Financave, Ministrisë së Punëve Publike e 

Transportit në lidhje me këtë çështje.  

29.12.1997-

31.12.1997 11 

606 

VKM-ja nr. 605, dt. 31.12.1997: “Për dhënie  

ndihme falas familjeve të dëmtuara në një godinë 

banimi në Bashkinë e Shkodrës”, relacioni i 

Sekretariatit Shtetëror  për Pushtetin Lokal si dhe 

mendimi i Ministrisë së Financave në lidhje me 

këtë çështje.  

31.12.1997 - 

31.12.1997 7 

607 

VKM-ja nr. 606, dt. 31.12.1997: “Për dhënie  

ndihme 13 familjeve që banojnë në godinën nr. 14 

të vlerësuar rrezik shembje, në lagjen Partizani, të 

qytetit Bajram Curri”, relacioni i Sekretariatit 

Shtetëror  për Pushtetin Lokal.   

31.12.1997 - 

31.12.1997 8 

608 

VKM-ja nr. 612, dt. 31.12.1997, për miratim fondi 

për bashkinë Korçë: “Për mënjanimin e pasojave të 

pallatit të dëmtuar në rrugën Ajet Xhindoli, në 

Korçë”, relacioni i Sekretariatit Shtetëror  për 

Pushtetin Lokal si dhe mendimi i Ministrisë së 

Financave dhe Ministrisë së Punëve Publike dhe 

Transportit. 

29.12.1997-

31.12.1997 10 

609 

VKM-ja nr. 613-623, dt. 31.12.1997: “Për lirim 

emërim kuadri në detyrë”, propozimet e 

institucioneve qendrore në lidhje me çështjen në 

fjalë si dhe dokumentacioni përkatës i 

kandidaturave të miratuara. 

2.12.1997-

31.12.1997 51 

610 

VKM-ja nr. 624, dt. 31.12.1997:”Për dhënien e një 

fondi në ndihme të fëmijëve të punonjësve të 

rendit të vrarë ose të gjymtuar”, relacion i 

Ministrisë së Financave.   

31.12.1997 - 

31.12.1997 5 

611 

Procesverbal i mbledhjes me partitë politike 

shqiptare, mbajtur më dt. 24.4.1997: “Për 

shqyrtimin e datës së zgjedhjeve”. 

24.04.1997 - 

24.04.1997 99 

612 

Projektligj, projektprogrami i Këshillit të 

Ministrave:  “Për zgjedhjet në Kuvendin Popullor 

si dhe vërejtje të eksperteve e kërkesa për asistencë 

ndaj komunitetit ndërkombëtar me qëllim 

realizimin e procesit elektoral në Shqipëri”.  1997 - 1997 58 
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613 

Projektvendim i KM-së, dt. 24.3.1997, mbi 

autorizimin e hyrjes mbi bazë të përkohshme, “Për 

arsye humanitare në ujërat tona territoriale të 

anijeve të specializuara italiane”, relacioni i 

Ministrisë së Punëve të Jashtme si dhe letra 

dërguar Ministrit të Punëve të Jashtme të Italisë në 

lidhje me këtë çështje.   

23.3.1997-

24.3.1997 7 

614 

Vendime , udhëzime, procesverbale të Komisionit 

të posaçëm qeveritar në KM-në mbi vendndodhjen 

e komisioneve të zonave zgjedhore, dekrete të 

Presidentit: “Për emërime në komisionin e 

zgjedhjeve, shpërblimin e anëtarëve të tyre si dhe 

informacione të Këshillit të Ministrave lidhur me 

mbarëvajtjen në zgjedhje bashkë me kërkesat për 

bazë materiale”, si dhe korrespondenca përkatëse. 

15.5.1997-

1.10.1997 152 

615 

Metodike mbi parimet themelore të drejtimit të 

kabinetit të Kryeministrit në qeverinë demokratike. 

3.12.1997 - 

3.12.1997 9 

616 

Programi i Qeverisë së kryesuar nga Kryetari i 

Këshillit të Ministrave Fatos Nano, projektligj për 

dhënien e votëbesimit, marrëveshje e partive 

politike të koalicionit për realizimin e këtij 

programi si dhe porosi e Këshillit të Ministrave 

drejtuar ministrive dhe institucioneve qendrore:  

“Mbi marrjen e masave për zbatimin e projekteve 

në organizmat ndërkombëtare në kuadrin e 

marrëveshjeve dypalëshe”. 

28.7.1997-

1.11.1997 112 

617 

Procesverbal i mbledhjes së kryesuar nga kryetari i 

Qeverisë së Pajtimit Kombëtar, me përfaqësuesit e 

disa partive politike: “Mbi situatën në vend dhe 

mosmarrëveshjet midis tyre”. 

4.3.1997-

4.7.1997 38 

618 

Raport, informacion, konkluzione të Këshillit të 

Ministrave mbi zhvillimin e takimeve në Romë: 

“Për konferencën përgatitore për Shqipërinë”, 

deklarate e Bankës Botërore në këtë konferencë si 

dhe disa porosi të ministrit të Financave mbi pikat 

ku duhet të fokusohet Kryeministri gjatë takimit 

me përfaqësuesit e Fondit Monetar Ndërkombëtar.   

26.5.1997-

21.7.1997 21 

619 

Program i Ministrisë së Privatizimeve dërguar 

Kryetarit të Këshillit të Ministrave: “Për Qeverinë 

e Pajtimit Kombëtar lidhur me procesin e 

transformimit të ndërmarrjeve shtetërore në 

shoqëri tregtare dhe privatizimin e tyre”, bashkë 

me korrespondencën përkatëse. 

28.2.1997-

23.9.1997 9 

620 

Kërkesë për dorëheqje e Kryetarit të Këshillit të 

Ministrave të Qeverisë së Pajtimit Kombëtar 

drejtuar Presidentit të Republikës si rezultat i 

përfundimit të mandatit të saj. 

24.7.1997 - 

24.7.1997 1 



67 
 

621 

Informacioni i Këshillit të Ministrave mbi takimin 

me Presidentin e Republikës së Shqipërisë ku u 

diskutuan problemet që lidhen me situatën e 

renduar politike në vend si dhe marrjen e masave 

urgjente për rivendosjen e rendit publik. 1997 - 1997 2 

622 

Diskutim i Kryetarit të Këshillit të Ministrave 

mbajtur në takimin me zëvendësministrat e rinj me 

qëllim njohjen me idetë që reflektojnë prioritetet e 

programit dhe skemat e Qeverisë: “Për rindërtimin 

e institucioneve standarde demokratike dhe 

ndërmarrjen e reformave të gjithanshme”. 

25.8.1997 - 

25.8.1997 5 

623 

Informacioni mbi takimin e Kryetarit të Këshillit të 

Ministrave me ambasadoret e rinj të Republikës së 

Shqipërisë, prioritetet në punën:”Për zbatimin me 

përpikëmëri të programit të qeverisë së re 

demokratike në fushën e politikes së jashtme dhe 

ato të politikes me vendet fqinje”. 

6.10.1997 - 

6.10.1997 3 

624 

Diskutime të Kryetarit dhe zëvendëskryetarit të 

Këshillit të Ministrave mbajtur në mbledhjet e 

muajit tetor viti të 1997: “Mbi programin e 

rimëkëmbjes dhe reformat e zhvillimet e tanishme 

dhe nevojat prioritare”. 

8.10.1997-

28.10.1997 19 

625 

Fjalime të kryetarit të ministrave të mbajtura gjatë 

takimeve të zhvilluara me kryetaret e bashkive, 

prefektet, sekretarët e përgjithshëm të 

prefekturave, komunave dhe bashkive: “Mbi 

prioritetet në punën e tyre”. 

19.8.1997-

28.10.1997 30 

626 

Fjalime të kryetarit të Këshillit të Ministrave në 

konferencën e shoqatës shqiptare të Atlantikut: 

“Mbi partneritetin me organizatat joqeveritare, 

kooperimin me fondacione e shoqata të fushës së 

edukimit, kulturës, këshillimit dhe krijimin e 

programeve speciale të bashkëpunimit, mendimit 

shkencor e alternativ për të gjitha  çështjet e 

shoqërisë shqiptare”.  

21.11.1997 - 

21.11.1997 6 

627 

Informacion i këshilltarit të kryetarit të Këshillit të 

Ministrave: “Mbi takimin e zhvilluar nga 

Kryeministri me delegacionin e shqiptareve me 

banim e punësim në Slloveni, Gjermani, Kroaci, 

Zvicër, të cilët shprehen mbështetjen për Qeverinë 

e Pajtimit Kombëtar dhe ofruan ndihma në fusha të 

ndryshme me qellim kapërcimin e situatës së 

vështirë në vend”.  1997 - 1997 2 

628 

Teza të fjalës së kryetarit të Këshillit të Ministrave 

me personelin e Ministrisë së Mbrojtjes në 

analizën e punës së kësaj të fundit si dhe porosi të 

lëna me shkrim nga pjesëtarët të ekipit të NATO-s. 1997 - 1997 5 
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629 

Informacione, deklarate e zëdhënësit të Këshillit të 

Ministrave: “Mbi vizitat që ky i fundit ka kryer në 

Hong Kong, New York, Washington, takimet e 

realizuara me përfaqësues të lartë të Bankës 

Botërore si dhe ata të Asamblesë së Përgjithshme 

të Kombeve të Bashkuara”. 

5.9.1997-

2.10.1997 76 

630 

Letra , kërkesa, korrespondenca midis kryetarit të 

Këshillit të Ministrave dhe përfaqësuesve të 

Organizatës për Siguri dhe Kooperim në Europë, 

(OSCE-së), ODHIR-it: “Mbi asistencën që ofron 

Komuniteti Ndërkombëtar në realizimin e procesit 

elektoral në Shqipëri si dhe programi dhe 

procesverbalet e takimeve të zhvilluara me të 

dërguarin e posaçëm të OSBE-së, z. Franc 

Vranicki” lidhur me çështjet në fjalë. 

11.4.1997-

30.10.1997 99 

631 

Letër e Kryetarit të Asamblesë Parlamentare në 

Këshillin e Europës, Leni Fisher drejtuar 

Kryeministrit të Republikës së Shqipërisë: “Mbi 

marrjen e masave për zbatimin e rekomandimit nr. 

1316, të kësaj asambleje lidhur me gjendjen e 

emergjencës në Shqipëri si dhe për ngritjen e 

komitetit “Ad-Hoc” me qellim vëzhgimin e 

zgjedhjeve”. 

18.3.1997-

2.5.1997 17 

632 

Raport përfundimtar i Trojkës Vlerësuese 

Ndërkombëtare: “Mbi zgjedhjet parlamentare në 

Shqipëri”. 

11.7.1997 - 

11.7.1997 8 

633 

Përshëndetje e Kryetarit të Partisë Socialiste 

drejtuar delegateve të Kongresit  III të Rinisë 

Eurosocialiste. 

4.9.1997 - 

4.9.1997 4 

634 

Teza bisedimesh midis Kryeministrit të Republikës 

së Shqipërisë dhe atij të Greqisë, Italisë, 

përfaqësuesve të delegacioneve të Bashkimit 

Evropian dhe vendeve të ndryshme. 

25.3.1997-

8.9.1997 75 

635 

Program i miratuar nga Këshilli i Ministrave: “Për 

vizitën e Kryeministrit të Italisë Romano Prodi, në 

Shqipëri, më dt. 13.4.1997”. 

13.4.1997 - 

13.4.1997 7 

636 

Analizë, fjalim i kryetarit të Këshillit të 

Ministrave: “Mbi situatën e rënduar në Kosovë në 

aspektin social-politik”, si dhe njoftim i sekretarit 

të përgjithshëm të Aleancës Atlantiko-Veriore, z. 

Havier Solana, informacioni i detajuar i Këshillit 

Europian për Paqe në Ballkan, në lidhje me 

çështjen në fjalë. 

2.10.1997-

1.11.1997 32 

637 

Fjalim i Kryetarit të Këshillit të Ministrave: “Mbi 

problemet që hasen nga shoqëria shqiptare, masat 

që duhen marrë për zgjidhjen e tyre në aspektin 

social,ekonomik dhe politik”. 1997 - 1997 4 



69 
 

638 

Programi i miratuar nga Kryetari i Këshillit të 

Ministrave: “Për vizitën e Kryeministrit të 

Republikës së Greqisë z. Kostandinos Simitis në 

Tiranë, më dt. 15.10.1997”, si dhe materiali 

përgatitor i bisedimeve që do të zhvillohen me të, 

bashkë me deklaratën e përbashkët të dypalëve 

mbas takimit, notat verbale të ambasadës greke në 

Shqipëri dhe marrëveshja e lidhur midis dy 

qeverive për hapjen e pikave të reja të kalimit 

kufitar.    

29.9.1997-

15.10.1997 138 

639 

Draft mbi bisedën telefonike të Kryetarit të 

Këshillit të Ministrave me Ministrin e Jashtëm 

gjerman, Kinkel, lidhur me masat e marra: “Për 

zgjidhjen e krizës dhe përgatitjen e  ligjit elektoral 

me kërkesat e të gjitha forcave politike”. 1997 - 1997 3 

640 

Letra të Kryetarit të Këshillit të Ministrave drejtuar 

personaliteteve të larta të shtetit italian si 

Kryeministrit dhe Ministrit të Punëve të Jashtme të 

këtij vendi: “Për shprehjen e falënderimit lidhur 

me kontributin dhe ndihmësen e madhe që ky shtet 

i ka dhënë Republikës së Shqipërisë”.  

13.3.1997-

5.12.1997 20 

641 

Letër e Kryetarit të Këshillit të Ministrave dërguar 

një prifti italian: “Mbi situatën politike në Ballkan 

rolin e Shqipërisë, problemet si dhe takimet e 

zhvilluara në këtë kuadër të marrëdhënieve dhe 

kooperimit me vende të ndryshme ballkanike”. 1997 - 1997 6 

642 

Njoftime, mesazhe, urime, telegrame të Këshillit të 

Ministrave drejtuar institucioneve, ambasadave të 

huaja, personaliteteve me rastin e festave 

kombëtare fetare dhe evenimenteve të ndryshme. 

6.1.1997-

11.11.1997 172 

643 

Deklarate për nënshkrimin e një marrëveshjeje 

mirëkuptimi midis qeverive shqiptare dhe 

komisionit të botuesve të shtypit: “Me qëllim 

lehtësimin e tyre nga detyrimet financiare në 

procesin e botimit të gazetave”. 

19.11.1997 - 

19.11.1997 2 

644 

Informacioni i Këshillit të Ministrave në lidhje me 

masmedien elektronike në Shqipëri, historikun e 

lindjes së saj, rolin, gjendjen dhe problemet 

specifike që ndikojnë në te. 1997 - 1997 5 

645 

Komunikate e zëdhënësit për shtyp të kryetarit të 

Këshillit të Ministrave në lidhje me grevën e urisë 

të zotit Pjeter Arbnori. 

30.8.1997 - 

30.8.1997 4 

646 

Fjalim i Kryetarit të Këshillit të Ministrave: “Mbi 

një ngjarje të rëndë të ndodhur në sallën e 

Kuvendit Popullor bashkë me letrën dërguar 

ambasadës së Shteteve të Bashkuara në Tiranë”, në 

lidhje me këtë çështje. 1997 - 1997 5 
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647 

Urdhër i Këshillit të Ministrave dërguar Ministrisë 

së Kulturës, Rinise dhe Sporteve, Ministrisë së 

Arsimit, Ministrisë së Tregtisë e Turizmit, 

Drejtorisë së Shërbimeve Qeveritare: “Për 

ndalimin e përdorimit jashtë destinacionit të 

institucioneve me karakter kombëtar”, bashkë me 

informacionin e Ministrisë së Tregtisë në lidhje me 

zbatimin e këtij urdhri si dhe korrespondenca 

përkatëse. 

13.10.1997-

11.12.1997 36 

648 

Urdhër i Këshillit të Ministrave dërguar Ministrit 

të Brendshëm, Komandantit të Gardës së 

Republikës: “Mbi zbatimin e rregullave të caktuara 

për lëvizjen e trupave të ndërhyrjes së shpejtë”. 

25.5.1997 - 

25.5.1997 1 

649 

Propozime të Këshillit të Ministrave dërguar 

Presidentit të Republikës së Shqipërisë me kërkesë 

të Ministrisë së Mbrojtjes për emërime, lirime nga 

detyra, dhënie  e njësim gradash sipas ligjit nr. 

7750, dt. 13.9.1993, dhe ligjit nr. 7978,  dt. 

26.7.1995, “Për forcat e armatosura të Republikës 

së Shqipërisë”, bashkë me dekretin e Presidentit 

lidhur me këtë çështje dhe dokumentacioni 

përkatës të kandidateve për emërim. 

16.1.1997-

24.9.1997 137 

650 

Njoftime të Këshillit të Ministrave dërguar 

këshillave të rretheve e komunave: “Për emërim, 

lirim në detyrë të sekretareve të këtyre këshillave 

me propozim të Sekretariatit Shtetëror  të Pushtetit 

Lokal”. 

30.12.1996-

29.9.1997 54 

651 

Njoftime të Këshillit të Ministrave dërguar 

Ministrive dhe institucioneve qendrore: “Për 

caktimin e anëtarëve, përfaqësuesve në Këshillat 

administrative drejtues dhe në komisionet 

ndërqeveritare me vende të ndryshme”. 

11.2.1997-

5.12.1997 13 

652 

Njoftime të Këshillit të Ministrave: “Për miratim 

plotfuqishmërie të kandidaturave që do të 

nënshkruajnë marrëveshje të ndryshme me 

qeveritë e vendeve të huaja” si dhe korrespondenca 

përkatëse. 

13.1.1997-

9.12.1997 28 

653 

Propozime të Këshillit të Ministrave dërguar 

Presidentit të Republikës së Shqipërisë me kërkesë 

të Ministrisë së Mbrojtjes: “Për emërime, lirime të 

ambasadorëve të jashtëzakonshëm e fuqiplotë të 

Republikës së Shqipërisë në vende të huaja”, me 

kërkesë të Ministrit të Punëve të Jashtme si dhe 

dekretet e Presidentit mbi çështjen në fjalë. 

24.12.1996-

30.12.1997 86 

654 

Kërkesa të Ministrisë së Punëve të Jashtme 

drejtuar Këshillit të Ministrave: “Për miratimin të 

agrementeve si ambasadorë fuqiplotë në 

Republikën e Shqipërisë”, përgjigjja e 

Kryeministrisë në lidhje me çështjen në fjalë si dhe 

dokumentacioni përkatës. 

8.1.1997-

2.12.1997 59 
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655 

Njoftimi i Këshillit të Ministrave dërguar 

Ministrisë së Punëve të Jashtme: “Për emërim si 

konsull nderi”, bashkë me dokumentacionin 

përkatës. 

24.2.1997 - 

24.2.1997 4 

656 

Njoftime të Këshillit të Ministrave dërguar Fondit 

Monetar Ndërkombëtar, Bankës Botërore, Bankës 

Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim: “Mbi 

emërimin e kandidatëve për guvernator banke”, 

guvernator të Republikës së Shqipërisë pranë 

Bankës Islamike të Zhvillimit, Agjencisë së 

Garantimit të Investimeve Shumëpalëshe etj.  

25.3.1997-

13.12.1997 57 

657 

Informacione të Ministrisë së Punëve të Jashtme 

dërguar Kryetarit të Këshillit të Ministrave: “Mbi 

marrëdhëniet e Shqipërisë me Bashkimin 

Europian”, marrëveshjet e lidhura në kuadër të 

bashkëpunimit ekonomik, industrial, teknik dhe 

shkencor , ngritjen e komisioneve të përbashkëta 

qeveritare për zbatimin e tyre si dhe mendimi i 

Ministrit të Shtetit  për zhvillim ekonomik në 

lidhje me këtë çështje. 

19.8.1997-

28.8.1997 5 

658 

Njoftimporosi e kryetarit të Këshillit të Ministrave 

drejtuar Ministrit të Brendshëm: “Mbi marrjen e 

masave për shmangien e incidenteve që çojnë në 

kompromentimin e funksionimit të Forcës 

Shumëkombëshe të Mbrojtjes mbi bazën e 

shqetësimit të ngritur në memorandumin dt. 

26.5.1997, të komandantit të kësaj force”. 

26.5.1997-

27.5.1997 4 

659 

Urdhër i Këshillit të Ministrave, drejtuar 

institucioneve shtetërore dhe ato të pushtetit lokal: 

“Për ngritjen e grupeve të punës me qëllim 

përcaktimin  e dëmeve materiale të shkaktuara nga 

veprimet e dhunshme si dhe informacionet e 

ardhura nga këto institucione”, lidhur me çështjen 

në fjalë. 

28.1.1997-

1.9.1997 131 

660 

Analizë e Ministrisë së Mbrojtjes dërguar Këshillit 

të Ministrave: “Mbi ngjarjet që ndodhën në mars të 

vitit 1997 dhe që sollën shkatërrimin e ushtrisë 

shqiptare bashkë e informacionet rreth situatës në 

kufirin shtetërore, municionet e grumbulluara, 

gjendjen e magazinave, shkallën e dëmtimit të 

tyre”, si dhe pasqyrat me të dhënat përkatëse. 

6.4.1997-

5.6.1997 70 

661 

Komunikata operative të Ministrisë së Brendshme 

dërguar Këshillit të Ministrave me të dhënat mbi 

ngjarjet e ndodhura në territorin e Republikës së 

Shqipërisë gjatë periudhës, prill-maj 1997, si dhe 

informacione të kësaj  ministrie: “Për pasojat e 

problemet që dalin nga funksionimi i organeve të 

Prokurorisë e gjykatave në rrethe”. 

3.4.1997-

31.5.1997 281 
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662 

Komunikata operative të Ministrisë së Brendshme, 

dërguar Këshillit të Ministrave: “Mbi të dhëna mbi 

ngjarjet e ndodhura në territorin e Republikës së 

Shqipërisë gjatë muajit qershor, të vitit 1997”. 

1.6.1997-

30.6.1997 158 

663 

Komunikata operative , informacione të Ministrisë 

së Brendshme dërguar Këshillit të Ministrave me 

të dhëna mbi ngjarjet e ndodhura në territorin e 

Shqipërisë gjatë periudhës korrik-tetor 1997. 

1.7.1997-

19.10.1997 242 

664 

Projektvendim, relacioni përkatës i Këshillit të 

Ministrave: “Për përballimin e shpenzimeve të 

ceremonisë mortore të të mbyturve në tragjedinë e 

Otrantos si dhe deklarata, njoftime të Ambasadës 

së Republikës Shqiptare në Romë”, institucioneve 

të ndryshme lidhur me këtë çështje. 

29.3.1997-

6.12.1997 53 

665 

Kërkesa të Ministrisë të Punëve Publike, 

Rregullimit të Territorit, Ministrisë së Bujqësisë e 

Ushqimit,  drejtuar Kryetarit të Këshillit të 

Ministrave: “Për dhënie  mendimi juridik mbi 

konfliktet kontraktuale me firmat e huaja “Ax-

Holding” dhe “Baby Food” bashkë me përgjigjet 

përkatëse. 

23.1.1997-

21.5.1997 9 

666 

Kërkesëpadi e Këshillit të Ministrave dërguar 

Gjykatës së Kasacionit: “Për ndërprerjen e grevës 

së urisë së studenteve të universitetit të Vlorës, 

shpalljen e saj si të paligjshme dhe transferimin e 

çështjes së sipërme për gjykim në Gjykatën e 

Rrethit Tiranë”, bashkë me autorizimin e dhënë 

Ministrisë së Drejtësisë për ndjekjen e gjykimit. 

26.2.1997-

27.2.1997 16 

667 

Kërkesë e Këshillit të Ministrave drejtuar Kryetarit 

të Gjykatës Kushtetuese mbi shpalljen e 

pakushtetueshmërisë së ligjit nr. 7556, dt. 

4.2.1997: “Për zgjedhjet e Kuvendit Popullor të 

Republikës së Shqipërisë”. 

27.5.1997-

16.6.1997 10 

668 

Kërkesë e Gjykatës së Rrethit Tiranë, drejtuar 

Kryetarit të Këshillit të Ministrave: “Për ndjekjen e 

procedurave për miratimin nga Kuvendi Popullor 

të procedimit penal të Sekretarit të Shtetit në 

Ministrinë e Brendshme”, si dhe mendimi i 

Këshilltarit të Kabinetit të Kryeministrit në lidhje 

me këtë çështje. 

25.6.1997-

30.6.1997 2 

669 

Kërkesë e Këshillit të Ministrave, drejtuar 

Gjykatës Kushtetuese: “Për përfitimin tagrit 

juridik, kompetencë nga Komisioni  Qendror 

Zgjedhjeve në lidhje me ndryshimin e orarit të 

përfundimit të votimit”. 

27.6.1997 - 

27.6.1997 4 
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670 

Kërkesë e Këshillit të Ministrave drejtuar Gjykatës 

së Rrethit Tiranë për shpërndarjen e fondacioneve  

“Populli”, “Xhaferri”, si dhe njoftim: “Mbi lëshim 

prokure këshilltarit ligjor me qëllim përfaqësimin e 

çështjes përkatëse në gjykatë”, bashkëngjitur 

raporti i Komisionit të Ekonomisë në Kuvendin 

Popullor në lidhje me rezultatet e kontrollit të 

ushtruar në këto fondacione. 

3.2.1997-

27.12.1997 15 

671 

Kërkesa për mendimin e Këshillit të Ministrave 

drejtuar Ministrisë së Punëve të Jashtme lidhur: 

“Me rinovimin e marrëveshjes me Organizatën 

Ndërkombëtare Bamirës Islamike të Kuvajtit, 

zhvillimin e konferencave në Greqi e Romë”, si 

dhe njoftimet në lidhje me këtë çështje.  

17.1.1997-

10.11.1997 26 

672 

Informacion, pasqyrë e Këshillit të Ministrave: 

“Për çështjet, problemet që do ndiqen me 

përparësi”, në ministritë përkatëse, gjatë muajit 

dhjetor të vitit 1997. 1997 - 1997 9 

673 

Informacion, mendime të Këshillit të Ministrave: 

“Mbi shkallën e realizimit të të ardhurave, 

administrimin e tyre në mënyrë tatimore të 

buxhetit lokal dhe akteve të tjera”. 1997 - 1997 3 

674 

Informacione mendime të Këshilltarit për 

Ekonominë në Kuvendin Popullor z. Anastas 

Angjeli, dërguar Kryetarit të Këshillit të 

Ministrave: “Mbi masat që duhen marre për 

normalizimin e situatës në fushën politike dhe 

financiare”. 

15.3.1997-

20.5.1997 7 

675 

Kërkesa, porosi të Këshillit të Ministrave drejtuar 

gjithë ministrive: “Për rishikimin e politikave të 

financimit të shpenzimeve buxhetore”, si dhe 

përgjigjet përkatëse të Ministrisë së Bujqësisë e 

Ushqimit, Akademisë së Shkencave. 

23.1.1997-

18.2.1997 5 

676 

Njoftim i Këshilltarit për industrinë dhe lidhjet me 

Bankën Botërore dërguar Shefit të Kabinetit të 

Kryeministrit: “Mbi planifikim fondesh për banesa 

për ish të përndjekurit politike”. 

23.6.1997 - 

23.6.1997 1 

677 

Autorizime të Këshillit të Ministrave dhënë 

Drejtorisë së Shërbimeve Qeveritare: “Për zgjatjen 

e afatit të dhënies me qira të vilave në Tiranë, 

Durrës, Elbasan firmave dhe shoqatave të 

ndryshme”. 

18.2.1997 - 

18.2.1997 15 

678 

Informacione të Këshilltarit  për industrinë dhe 

lidhjet me Bankën Botërore në Këshillin e 

Ministrave, dërguar Shefit të Kabinetit të 

Kryeministrit: “Mbi problemet me ujësjellësit në 

rrethet e Malësisë së Madhe, Shkodër, Laç”, të 

ngritura nga ndërmarrjet përkatëse. 

24.4.1997-

2.7.1997 16 
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679 

Njoftim, porosi të Këshillit të Ministrave drejtuar 

Ministrisë së Arsimit e Sporteve, Ministrisë së 

Punëve  të Jashtme: “Për ndjekjen e problemeve që 

ngrihen në letrën e sektorit të minoriteteve pranë 

Këshillit Europian”. 

6.10.1996-

28.2.1997 7 

680 

Njoftim, porosi të Këshillit të Ministrave drejtuar 

Ministrive dhe institucioneve qendrore: “Për 

zbatimin e rregullave në dorëzimin e detyrës së 

punonjësve të administratës publike”. 

30 7.1997 -

30.7.1997 1 

681 

Njoftim, porosi të Këshillit të Ministrave dërguar 

Ministrisë së Bujqësisë dhe Ushqimit për zbatimin 

rigoroz të ligjit të ushqimit nr. 7941, dt. 31.5.1995: 

“Në lidhje me administrimin e kontrollit 

ushqimor”. 

7.4.1997 - 

6.8.1997 4 

682 

Njoftim i Këshillit të Ministrave dërguar Kryetarit 

të Kryesisë së Kuvendit Popullor: “Në lidhje me 

prezencën e një anëtari të Qeverisë në mbledhjet e 

Kuvendit Popullor”. 

14.4.1997 - 

14.4.1997 1 

683 

Kërkesë e Këshillit të Ministrave drejtuar Kryesisë 

së Kuvendit Popullor: “Për thirrjen e një sesioni 

me qellim shqyrtimin e projektligjit mbi heqjen e 

gjendjes së jashtëzakonshme në Republikën e 

Shqipërisë”. 

26.5.1997 - 

26.5.1997 2 

684 

Njoftim i Këshillit të Ministrave dërguar Kryetarit 

të Kryesisë së Kuvendit Popullor: “Për futjen në 

rend dite të programit të Qeverisë së Re”. 

28.7.1997 - 

28.7.1997 1 

685 

Njoftime të Këshillit të Ministrave dërguar 

Ministrisë së Brendshme, Komisionit Shtetëror  të 

kontrollit të figurës zyrtare: “Për lejim punësimi në 

këto dikastere të kandidatëve sipas propozimeve 

përkatëse”. 

1.8.1997-

12.12.1997 19 

686 

Njoftim, porosi të Këshillit të Ministrave, drejtuar 

Ministrisë së burimeve Minerare e Energjetike , 

prefekturave, bashkive, Sekretariatit Shtetëror  të 

Pushtetit Lokal: “Mbi marrjen e masave për 

kontrollin e veprimtarisë së shfrytëzimit të inerteve 

në drejtim të vëllimit, mënyrës dhe vendit të 

shfrytëzimit të tyre si dhe zbatimin e ligjit në rast 

të konstatimit të shkeljeve”. 

5.3.1997 - 

5.3.1997 2 

687 

Kërkesë e Ministrisë së Financave: “Për sqarimin e  

dispozitave ligjore të çështjes së pronësisë dhe 

transformimit të Institutit të Sigurimeve bashkë me 

përgjigjen përkatëse”. 

20.6.1997 - 

20.6.1997 4 

688 

Njoftim i Ministrisë së Punëve të Jashtme mbi 

letrën e “Projektit Pelikan” drejtuar Kryeministrit: 

“Për krijimin në Shqipëri të një zone të lire 

industriale me financim nga jashtë”.  

10.1.1997 - 

10.1.1997 6 

689 

Pasqyrë e përbërjes së Komisionit Qeveritar të 

Koordinimit. 1997 - 1997 2 
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690 

Njoftim i Këshillit të Ministrave dërguar Ministrisë 

së Punës dhe Përkrahjes Sociale:  “Për trajtimin e 

ndihmave ushqimore”, si dhe kërkesë njoftimi i 

Drejtorisë së Përgjithshme të Rezervës Shtetërore 

drejtuar Kryeministrit lidhur me këtë çështje.  

31.3.1997-

14.7.1997 7 

691 

Njoftime të Këshillit të Ministrave dërguar 

Drejtorisë së Përgjithshme të Rezervës së Shtetit: 

“Për dhënie  mallrash pa pagese ose shitjen e tyre 

institucioneve të ndryshme sipas kërkesës së këtyre 

të fundit”. 

28.1.1997-

14.10.1997 27 

692 

Kërkesa të Drejtorisë së Përgjithshme të Rezervave 

të Shtetit drejtuar Këshillit të Ministrave: “Për 

përdorim fondi”, përgjigjja përkatëse. 

6.1.1997-

10.12.1997 10 

693 

Njoftime të Këshillit të Ministrave dërguar 

institucioneve të ndryshme: “Për blerjen, 

furnizimin shpërndarjen dhe çmimin e shitjes së 

grurit si dhe korrespondenca përkatëse”. 

12.1.1997-

27.11.1997 49 

694 

Kërkesë e Departamentit Shtetëror  të Postave e 

Telekomunikacioneve drejtuar Kryetarit të 

Këshillit të Ministrave: “Për mbështetje  në 

kontrollin e përdorimeve pa leje të spektrit të 

frekuencave si dhe përgjigjja përkatëse”. 

4.4.1997-

14.4.1997 5 

695 

Informacion, njoftim, mendime të Komitetit 

Kombëtar të Energjisë dërguar Kryetarit të 

Këshillit të Ministrave: “Mbi organizimin e 

Konferencës Ndërkombëtare për Energjinë, 

problematikat e sektorit si dhe zgjedhjen e 

alternativave me të mira të lidhjes së Shqipërisë 

me Rrjetin Ndërkombëtar të Gazit”.  

30.12.1996-

17.10.1997 14 

696 

Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me 

Departamentin Shtetëror  të Postave dhe 

Telekomunikacioneve, Albanian Mobile 

Communications sha.: “Mbi shërbimin internet për 

institucionet shtetërore dhe zbatimin e rrjeteve 

celulare”. 

13.1.1997-

4.2.1997 5 

697 

Protokolli i përbashkët i Këshillit të Ministrave, 

Ministrisë së Financave, Ministrisë së Brendshme , 

Ministrisë së Drejtësisë, Ministrisë së Mbrojtjes, 

Prokurorisë së Përgjithshme, Shërbimit Informativ 

Kombëtar: “Mbi bashkëpunimin në luftën kundër 

kontrabandës dhe trafikut të kundër ligjshëm”, si 

dhe njoftimet përkatëse bashkë me kërkesën 

drejtuar Ministrisë së Financave: “Për dhënie  

mendimi në lidhje me materialin përgatitor të kësaj 

çështje”. 

25.11.1997-

24.12.1997 25 

  
ZËVENDËS KRYETARI I KËSHILLIT TË 

MINISTRAVE 
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698 

Letër e kryetarit të Këshillit të Ministrave dërguar 

përfaqësuesit të Organizatës për Zhvillim të 

kombeve të Bashkuara (PNUD), mbi ushtrimin 

termave dhe objektivave të projektit: “Zhvillimi 

social ekonomik të gruas në Shqipëri”, me qellim 

aprovimin e këtij të fundit nga Këshilli i 

Ministrave. 

29.9.1997 - 

29.9.1997 1 

699 

Kërkesë e zëvendëskryetarit të Këshillit të 

Ministrave drejtuar Agjencisë Kombëtare të 

Privatizimit: “Për vazhdimin e privatizimit të 

fabrikës së tullave Vorë”. 

8.12.1997 - 

8.12.1997 2 

700 

Kërkesë e zëvendëskryetarit të Këshillit të 

Ministrave drejtuar Ministrisë së Financave, mbi 

akordim fondi: “Për riparimin e depove të drithit 

në zonat malore që bllokohen nga dimri”, relacioni 

përkatës. 

28.10.1997 - 

28.10.1997 2 

701 

Kërkesa të zëvendëskryetarit të Këshillit të 

Ministrave drejtuar Bashkisë Tiranë: “Për dhënie  

shesh ndërtimi me qellim strehimin e punonjësve 

të Kryeministrisë”. 

2.1.1997-

14.1.1997 2 

702 

Kërkesë të zëvendëskryetarit të Këshillit të 

Ministrave drejtuar Drejtorit të Përgjithshëm të 

Bankës së Kursimeve: “Për dhënie  kredie për 

strehim drejtorit të përgjithshëm të Rezervës së 

Shtetit”. 

5.11.1997 - 

5.11.1997 1 

703 

Kërkesë për sqarim e zëvendëskryeministrit 

drejtuar Ministrisë së Punëve Publike në lidhje me 

bllokimin e fondeve: “Për punimet që do kryhen në 

qytetin e Durrësit”, si dhe përgjigja përkatëse. 

27.11.1997-

9.12.1997 3 

704 

Kërkesë porosi e zëvendëskryeministrit të Këshillit 

të Ministrave drejtuar Ministrit të Punëve, 

Çështjeve Sociale dhe Gruas mbi marrjen e 

masave: “Për trajtimin me ndihme ekonomike të 

familjeve të fshatit Moglice, Korçë” si dhe 

korrespondenca përkatëse. 

18.12.1997 - 

18.12.1997 4 

705 

Kërkesë e zëvendëskryetarit të Këshillit të 

Ministrave drejtuar Ministrisë së Punëve të 

Jashtme: “Për pajisje me pasaporte diplomatike të 

kryetarit të grupit të shoqërimit të Kryeministrit”. 

26.7.1997 - 

26.7.1997 1 

706 

Kërkesë e Ministrisë së Bujqësisë dhe Ushqimit 

drejtuar Këshillit të Ministrave për konfirmimin e 

procedurave të Punës me qellim miratimin e 

draftmarrëveshjes: “Për ndihmat ushqimore të 

ardhura nga SHBA-ja”, si dhe përgjigja dhe 

dokumentacioni përkatës. 

19.12.1997 - 

19.12.1997 22 

707 

Program pune i miratuar nga zëvendëskryetari i 

Këshillit të Ministrave mbi ndërhyrjen emergjente: 

“Për përmirësimin e gjendjes së pastrimit, 

sistemimit të rrugëve dhe gjelbërimit të qytetit të 

Tiranës në muajin dhjetor 1997 bashkë me planin 

3.12.1997 - 

3.12.1997 11 
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dhe pasqyrat me të dhënat përkatëse të Bashkisë së 

Tiranës”. 

708 

Kërkesë e Bashkisë Tiranë, drejtuar Këshillit të 

Ministrave për dhënie  interpretimi juridik, mbi 

zbatimin e ligjit nr. 7980, dt. 27.7.1995: “Për 

shitblerjen e trojeve”, si dhe përgjigjja e 

zëvendëskryeministrit në lidhje me këtë çështje. 

23.12.1997 - 

23.12.1997 6 

  MINISTRI PA PORTOFOL 

  

709 

Informacion, program i Ministrit pa portofol në 

Këshillin e Ministrave mbi përgatitjen dhe 

paraqitjen e projekt-ligjeve për vitin 1997, për 

Qeverinë dhe Kuvendit Popullor. 

27.12.1996 - 

27.12.1997 13 

710 

Letër, Kërkesë e një qytetari në rrethin e Fierit 

drejtuar Këshillit të Ministrave: “Për rishikimin e 

një vendimi gjyqësor të dhënë për një vepër 

penale”, si dhe përgjigja e këtij institucioni në 

lidhje me çështjen në fjale. 

30.11.1996-

21.1.1997 7 

711 

Kërkesa të komunës Moglice, Korçë dhe disa 

familjeve me banim në fshatin Staravec, Lushnjë 

drejtuar Këshillit të Ministrave: “Për sigurimin e 

përkrahjes sociale, kushteve ekonomike me qellim 

zgjidhjen e problemeve me tokat dhe banesat e 

tyre”, si dhe përgjigjja e këtij institucioni në lidhje 

me çështjen në fjale. 

24.12.1996-

22.1.1997 7 

712 

Kërkesa të Komunës Arrë Kukës, Drejtorisë së 

Ujërave të rrethit Shkodër drejtuar Këshillit të 

Ministrave: “Për akordim fondi për rezervat 

dimërore, dëmtimet nga përmbytjet, riparime, 

restaurime etj.”,  si dhe përgjigja përkatëse e këtij 

institucioni në lidhje me çështjen në fjale. 

25.12.1996-

22.1.1997 10 

713 

Kërkesë, peticion të Drejtorisë së Shërbimit Pyjor 

Durrës drejtuar Këshillit të Ministrave: “Për 

ndarjen e fondit pyjor nga Komisioni i 

Kompesimit Fizik të trojeve në këtë rreth dhe 

zgjidhjen e problemeve të pronësisë bashkë me 

përgjigjen e këtij institucioni në lidhje me çështjen 

në fjalë”. 

9.1.1997-

22.1.1997 8 

714 

Notë verbale e Ambasadës Greke në Shqipëri 

drejtuar Këshillit të Ministrave në lidhje me 

Kërkesën e një qytetari grek: “Për tërheqjen e 

shumës së depozituar në firmën huamarrëse 

“Gjallica”, si dhe përgjigja përkatëse e këtij 

institucioni rreth çështjes në fjale. 

11.2.1997-

21.2.1997 2 

  
MINISTRI I SHTETIT PRANË 

KRYEMINISTRIT 

  

715 

Udhëzim i Ministrit të Shtetit pranë Kryeministrit 

dërguar institucioneve qendrore dhe sekretariatit të 

2.12.1997 - 

2.12.1997 3 
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pushtetit lokal mbi detyrat e zëdhënësit të shtypit 

të dikastereve. 

716 

Letër e Ministrit të Shtetit pranë Kryeministrit 

drejtuar Ministrit të Punëve të Jashtme të Italisë: 

“Për shprehjen e mirënjohjes dhe falënderimeve 

për zgjidhjen e çështjes së evakuimit të një shtetasi 

shqiptar”. 

14.8.1997-

15.8.1997 2 

717 

Kërkesë e sekretarit të Përgjithshëm të Partisë 

Demokratike drejtuar Kryetarit të Këshillit të 

Ministrave për dhënie  informacioni mbi 

përmbajtjen e bisedimeve në takimin e zhvilluar 

nga qeveria shqiptare në Romë: “Për përfitimin e 

ndihmave ekonomike nga donatoret bashkë me 

përgjigjen e ministrit të shtetit  pranë 

Kryeministrit”, lidhur me çështjen në fjalë. 

16.8.1997 - 

16.8.1997 2 

718 

Njoftim i ministrit të shtetit pranë Kryeministrit 

dërguar ministrit të Punëve të Brendshme: “Mbi 

programin e vizitës dhe takimeve të zhvilluara në 

Tiranë nga një funksionar britanik”. 

4.9.1997 - 

4.9.1997 4 

719 

Kërkesë, porosi të Ministrit të Shtetit pranë 

Kryeministrit drejtuar Ministrit të Ekonomisë 

Publike dhe Privatizimit: “Për studimin e materialit 

të përgatitur nga Komisioni Evropian, Banka 

Botërore mbi drejtimet e rimëkëmbjes e rritjes së 

Shqipërisë”. 

5.9.1997 - 

5.9.1997 43 

720 

Kërkesë e Këshillit të rrethit Korçë drejtuar 

Ministrit të Shtetit pranë Kryeministrit: “Për 

realizimin e mundësisë së sigurimit të lëndës së 

parë për kombinatin e sheqerit Maliq në kuadrin e 

ndihmave nga jashtë”, bashkë me porositë e këtij 

të fundit dërguar Ministrit të Bujqësisë lidhur me 

çështjen në fjalë. 

17.9.1997 - 

17.9.1997 3 

721 

Njoftim i ministrit të Shtetit pranë Kryeministrit 

dërguar kryetarit të Akademisë së Shkencave: 

“Mbi letrën e drejtorit të Institutit të Sizmologjisë 

ku reflektohen problemet në funksionimin e 

organizimin e Punës në Akademi”, si dhe 

informacioni i kësaj të fundit dërguar Presidentit të 

Republikës lidhur me çështjen në fjalë. 

13.10.1997 - 

13.10.1997 8 

722 

Ftesë e Ministrit të Shtetit pranë Kryeministrit 

dërguar kryetarëve të disa partive politike: “Për 

pjesëmarrje në delegacionin që do të shkojë në 

konferencën për Shqipërinë të ministrave të 

jashtëm të vendeve donatore që zhvillohet në 

Romë”. 

9.10.1997-

14.10.1997 6 

723 

Informacion i Shërbimit të Kontrollit të Shtetit 

dërguar Ministrit të Reformës Legjislative e 

Marrëdhënieve me Parlamentin në Këshillin e 

ministrave si dhe disa ministrive nga ministri i 

3.11.1997 - 

3.11.1997 8 



79 
 

shtetit pranë Kryeministrit: “Mbi takimin e 10-të të 

grupit shumë disiplinor zhvilluar në Strasburg për 

korrupsionin”. 

724 

Njoftim i Ministrit të Shtetit pranë Kryeministrit 

dërguar Ministrit të Ekonomisë, Ministrit të 

Financave, Ministrit të Punëve Publike dhe 

Transportit mbi programin zyrtar dhe 

informacionin: “Për aktivitetet e Forumit të Crans 

Montanës dhe takimeve ekonomike të Monakos 

bashkë”, me materialin përkatës. 

5.11.1997 - 

5.11.1997 19 

725 

Njoftime të Ministrit të Shtetit pranë Kryeministrit 

dërguar shoqatave të të përndjekurve politike: “Për 

lirim, emërim nga detyra të drejtorit dhe 

punonjësve në Institutin e Integrimit të të 

Përndjekurve Politike”. 

11.10.1997-

10.11.1997 2 

726 

Kërkesë e Ministrit të Shtetit për Reformën 

Legjislative e Marrëdhëniet me parlamentin 

drejtuar Ministrit të Shtetit pranë Kryeministrit 

mbi sigurimin e kompetencave ekskluzive në 

koordinimin dhe realizimin e projektit shqiptar: 

“Për politiken e medias demokratike”, si dhe 

përgjigja e këtij të fundit në lidhje me çështjen në 

fjalë. 

7.11.1997-

11.11.1997 2 

727 

Njoftim, rekomandim i Ministrit të Shtetit pranë 

Kryeministrit dërguar Ministrit të Financave mbi 

vlefshmërinë e autorizimeve që lëshon Ministria e 

Ekonomisë Publike, Privatizimit: “Për të lejuar 

eksportimin e metaleve”, si dhe njoftimi i kësaj të 

fundit në lidhje me çështjen në fjale. 

15.11.1997 - 

15.11.1997 3 

728 

Njoftim, porosi të Ministrisë së Shtetit pranë 

Kryeministrit dërguar Ministrit të Punëve të 

Brendshme: “Mbi letrën e një familjeje nga 

Malësia e Madhe dhe evidentimin e fakteve të 

shprehura në të”. 

19.11.1997 -  

19.11.1997 2 

729 

Njoftim porosi të Departamentit të Koordinimit në 

Këshillin e Ministrave dërguar Ministrit të Shtetit 

pranë Kryeministrit mbi marrjen e masave: “Për 

zgjidhjen e problemeve urgjente që kanë lidhje me 

privatizimin e kapitanerive të porteve”, në varësi të 

Ministrisë së Punëve Publike Transporteve dhe ato 

me pagesat e punonjësve të Alb-Bakrit. 

6.12.1997 -

6.12.1997 1 

730 

Njoftim i Ministrit të Shtetit pranë Kryeministrit 

dërguar Kryetarit të Kryesisë së Kuvendit Popullor 

mbi mangësitë në zbatimin e rregullores: “Për 

interpelancat e kërkuara nga deputetet”. 

8.12.1997 - 

8.12.1997 5 

731 

Kërkesë e Ministrit të Shtetit pranë Kryeministrit 

drejtuar Agjencisë së Prokurimit Publik: “Për 

dhënie  informacioni në lidhje me shumën e 

31.12.1997 - 

31.12.1997 1 
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fondeve publike të prokuruara në intervale kohore 

të ndryshme”. 

732 

Informacion i Agjencisë së Prokurimit Publik 

dërguar Ministrit të Shtetit pranë Kryeministrit: 

“Mbi tenderin e pompave të ujit organizuar nga 

Ministria e Punëve Publike e Transporteve”, 

relacioni përkatës si dhe mendimi i Departamentit 

të Koordinimit në Këshillin e Ministrave në lidhje 

me këtë çështje bashkë me porosite e Ministrit të 

Shtetit pranë Kryeministrit për verifikimin e 

parregullsive. 

17.12.1997-

31.12.1997 14 

733 

Kërkesë e Ministrit të Shtetit pranë Kryeministrit 

drejtuar Komisionit të Kthimit dhe Kompesimit të 

Pronave: “Për dhënie  mendimi në lidhje me 

çështjen e pronësisë të një familjeje në Vlorë”. 

10.11.1997 - 

10.11.1997 1 

734 

Relacion, kërkesë e Ministrit të Shtetit pranë 

Kryeministrit: “Mbi pajisjen me autoveturë dhe 

dhënie  ambienti pune për kryetarin e Komisionit 

Shtetëror  të Kontrollit të Figurës së Zyrtarit”. 1997 - 1997 1 

  

DEPARTAMENTI I ZHVILLIMIT 

EKONOMIK DHE KOORDINIMIT TË 

NDIHMËS SË HUAJ 

  

735 

Projektvendim i propozuar nga Departamenti i 

Zhvillimit Ekonomik e Koordinimit të ndihmës së 

Huaj dhe Ministria e Financave mbi Kompetencat, 

procedurat nënshkrimin, lëvrimin regjistrimin, 

zbatimin, shlyerjen e raportimin e huave dhe 

ndihmave të huaja që i jepen Qeverisë së 

Republikës së Shqipërisë. 

24.2.1997 - 

24.2.1997 4 

736 

Program i Departamentit të Zhvillimit Ekonomik e 

Koordinimit të ndihmës së huaj në Këshillin e 

Ministrave mbi investimet publike për vitet 1995-

1997, 1996-1998. 1997 - 1997 210 

737 

Projekt i Qeverisë Shqiptare: “Për nxitjen e 

sigurimit të ushqimit në Shqipëri nëpërmjet 

përmirësimit të prodhimit bujqësor dhe rritjes së të 

ardhurave fshatare”. 1997 - 1997 98 

738 

Informacion i Departamentit të Zhvillimit 

Ekonomik e Koordinimit të Ndihmës së Huaj 

dërguar Kryetarit të Këshillit të Ministrave: “Mbi 

tatimet e zhvilluara me përfaqësuesit e Komisionit 

Evropian lidhur me programin Phare në Shqipëri”. 

23.4.1997 - 

23.4.1997 2 

739 

Informacioni i departamentit të Zhvillimit 

Ekonomik dhe Koordinimit të Ndihmës së Huaj, 

dërguar Kryetarit të Këshillit të Ministrave: “Mbi 

ndihmën ushqimore të afruar nga Komisioni 

Europian në favor të stabilizimit të gjendjes në 

Shqipëri”.  

23.4.1997 - 

23.4.1997 6 
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740 

Informacione të Departamentit të Zhvillimit 

Ekonomik dhe Koordinimit të Ndihmës së Huaj në 

Këshillin e Ministrave mbi takimin, negociatat e 

zhvilluara në Greqi lidhur me financimin e kredisë 

greke lidhur me financimin e kredisë greke: “Për 

Qeverinë shqiptare në kuadër të ndihmës për 

përballimin e situatës së vështirë në vend”. 

24.4.1997-

7.5.1997 15 

741 

Struktura organike e Departamentit të Zhvillimit 

Ekonomik dhe Koordinimit të Ndihmës së Huaj në 

Këshillin e Ministrave. 1997 - 1997 1 

742 

Njoftim i Departamentit të Zhvillimit Ekonomik 

dhe Koordinimit të Huaj dërguar Ministrit të 

Industrisë, Tregtisë dhe Transporteve mbi studimin 

e fisibilitetit të aeroportit të Rinasit. 

14.1.1997 - 

14.1.1997 1 

743 

Propozim, kërkesë e Departamentit të Zhvillimit 

Ekonomik e Koordinimit të Ndihmës së Huaj 

drejtuar Kryetarit të Këshillit të Ministrave: “Për 

autorizimin e Qendrës së Informacionit e 

Dokumentacionit Shkencor të nënshkruaj një 

marrëveshje me AMC-në me qellim 

bashkëpunimin në shërbimin e pajisjes me internet 

të katër universiteteve në Tiranë”. 

31,1.1997 - 

31.1.1997 2 

744 

Njoftim mendim i Departamentit të Zhvillimit 

Ekonomik dhe Koordinimit të Ndihmës së Huaj 

dërguar Kryetarit të Këshillit të Ministrave mbi 

përsëritjen e urdhrit: “Për dhënie  informacioni nga 

institucionet përkatëse në lidhje me projektet e 

financuara nga qeveria gjermane”. 

5.2.1997-

24.2.1997 3 

745 

Propozim, sugjerime të Departamentit të Zhvillimit 

Ekonomik dhe Koordinimit të Ndihmës së Huaj në 

Këshillin e Ministrave: “Për diskutimet me 

përfaqësuesit e Bashkimit Evropian në drejtimet e 

ndihmës emergjente humanitare, ndihmës 

ekonomike e ushtarake si dhe të programeve të 

veçanta krediti për investitorët vendas” . 

24.3.1997 - 

24.3.1997 2 

746 

Njoftim i Departamentit të Zhvillimit Ekonomik 

dhe koordinimit të Ndihmës së Huaj dërguar 

Kryetarit të Këshillit të Ministrave mbi zhvillimin 

e takimit në Gjeneve me UNCTAP: “Për miratimin 

e fillimit të procedurave të përgatitjes së projektit 

të administrimit të borxhit dhe atij të 

informatizimit të doganave”. 

19.5.1997 - 

19.5.1997 1 

747 

Njoftim i Departamentit të Zhvillimit Ekonomik 

dhe Koordinimit të Ndihmës së Huaj, dërguar 

Kryetarit të Këshillit të Ministrave në lidhje me 

informacionin: “Mbi sasinë e lekëve mbërritur nga 

jashtë”, si dhe mendimi i Këshilltarit  të 

Kryeministrit për këtë çështje . 

19.6.1997-

20.6.1997 2 
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748 

Propozime të Departamentit të Zhvillimit 

Ekonomik dhe Koordinimit të Ndihmës së Huaj 

dërguar Drejtorisë së Përgjithshme të Doganave: 

“Për përjashtimin e disa projekteve nga taksat 

doganore”. 1997 - 1997 8 

  
MINISTRI  I  SHTETIT  PËR  ZHVILLIM  E  

BASHKËPUNIM  E  KONOMIK 

  

749 

Kërkesë e Ministrit të Shtetit: “Për Zhvillim e 

Bashkëpunim Ekonomik drejtuar Kryetarit të 

Këshillit të Ministrave mbi një ndryshim në 

strukturën e këtij institucioni”. 

5.9.1997 - 

5.9.1997 1 

750 

Pasqyrë e detyrave dhe afateve të realizimit të tyre 

për aparatin e Këshillit të Ministrave nën 

autoritetin e Ministrit të Shtetit: “Për zhvillimin e 

bashkëpunimin ekonomik”. 

22.9.1997 - 

22.9.1997 5 

751 

Kërkesë e Ministrit të Shtetit: “Për zhvillimin e 

bashkëpunimin ekonomik”, drejtuar Ministrit të 

Drejtësisë për dhënie  mendimi në lidhje me 

projektvendimin rreth objektit të punës, detyrat 

dhe funksionet e Ministrit të Shtetit për Zhvillim e 

Bashkëpunim Ekonomik. 

13.11.1997 - 

13.11.1997 4 

752 

Projektvendim, relacion përkatës i Ministrit të 

Shtetit: “Për zhvillim e bashkëpunim ekonomik”, 

dërguar për miratim Këshillit të Ministrave mbi 

Shfaqjen e interesit të Qeverisë së Shqipërisë në 

lidhje me projektet e asistencës teknike të 

financuara nga qeveria e Republikës së Italisë. 

17.12.1997 - 

17.12.1997 3 

753 

Kërkesë e Ministrit të Shtetit: “Për zhvillim e 

bashkëpunim ekonomik”, drejtuar ministrive të 

ndryshme për dhënie  mendimi në lidhje me draftet 

e strategjive sektoriale që do përfshihen në 

programin e investimeve publik (PIP).  

29.12.1997 - 

29.12.1997 35 

754 

Kërkesë e Ministrit të Shtetit për Zhvillimin e 

Bashkëpunimin Ekonomik drejtuar Ministrive të 

ndryshme: “Për dhënie  mendimi në lidhje me 

projektvendimin mbi fushat dhe projektet 

periodike të bashkëpunimit me Bankën Botërore 

gjatë periudhës 1998-1999”. 

24.11.1997 - 

24.11.1997 3 

755 

Kërkesë e ministrit të Shtetit: “Për zhvillim e 

bashkëpunimin ekonomik”, drejtuar Ministrisë së 

Financave për dhënie  mendimi në lidhje me 

projektvendimin mbi miratimin në parim të 

projektit, për autostradën Durrës-Vorë. 

24.11.1997 - 

24.11.1997 2 

756 

Njoftim, mendim i Ministrit të Shtetit: “Për 

zhvillimin e bashkëpunimin ekonomik”, dërguar 

Ministrisë së Punëve Publike dhe Transporteve 

mbi projektligjin, për një shtesë në ligjin nr. 7652, 

dt. 23.12.1992, në lidhje me privatizimin e 

banesave shtetërore. 

16.12.1997 - 

16.12.1997 1 
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757 

Njoftim mendimi i Ministrit të Shtetit: “Për 

zhvillim e bashkëpunim ekonomik”, dërguar 

Komitetit Kombëtar të Energjisë mbi projektligjin, 

për ratifikimin e Traktatit të Kartës së Energjisë 

dhe protokollit të Kartës së Energjisë, rreth 

eficencës së saj dhe aspektet përkatëse të mjedisit . 

2.12.1997 - 

2.12.1997 1 

758 

Kërkesë e Ministrisë së Punëve të Jashtme drejtuar 

Ministrit: “Për zhvillimin e bashkëpunimin 

ekonomik”, për dhënie  mendimi në lidhje me 

draftin e Marrëveshjes Tregtare mes Qeverisë së 

Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së 

Republikës së Qipros bashke me përgjigjen 

përkatëse .  

26.11.1997-

27.12.1997 8 

759 

Kërkesë e Ministrisë së Brendshme drejtuar 

Ministrit të Shtetit: “Për zhvillim e bashkëpunim 

ekonomik”, për dhënie  mendimi në lidhje me 

projektvendimin e ndihmave humanitare falas si 

dhe përgjigja përkatëse. 

1.10.1997-

8.10.1997 6 

760 

Kërkesë e Ministrisë së Financave drejtuar 

Ministrit të Shtetit: “Për zhvillim e bashkëpunim 

ekonomik”, për dhënie  mendimi në lidhje me 

projektvendimin, mbi miratimin e grandit japonez, 

për përgatitjen e projektit të rimëkëmbjes së 

industrisë private si dhe përgjigja përkatëse. 

9.10.1997-

9.10.1997 5 

761 

Kërkesë e Ministrisë së Financave drejtuar 

Ministrit të Shtetit: “Për zhvillim e bashkëpunim 

ekonomik”, për dhënie  mendimi në lidhje me 

projektvendimin e miratimit të protokollit të 

bashkëpunimit financiar ndërmjet Qeverisë së 

Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së 

Republikës së Greqisë. Përgjigja përkatëse. 

8.10.1997-

17.10.1997 5 

762 

Kërkesë e Ministrisë së Financave drejtuar 

Ministrit të Shtetit: “Për zhvillim e bashkëpunim 

ekonomik”, për dhënie  mendimi në lidhje me 

projektvendimin rreth kontraktimit direkt me 

kompaninë Price Waterhouse, Sofje, për auditimin 

e projekteve të Bankës Botërore gjatë vitit 1996, 

përgjigja përkatëse. 

23.10.1997-

29.10.1997 5 

763 

Kërkesë e Ministrisë së Financave drejtuar 

Ministrit të Shtetit: “Për zhvillim e bashkëpunim 

ekonomik”, për dhënie  mendimi në lidhje me 

projektligjin mbi Ratifikimin e Letrës së Garancisë 

së Republikës së Shqipërisë në kuadrin e 

marrëveshjes së huas, financimit e projektit me 

KFW-në për projektin e rehabilitimit të ujësjellësit 

të Korçës. Përgjigja përkatëse. 

16.10.1997-

29.12.1997 16 
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764 

Kërkesë e Ministrisë së Punëve Publike dhe 

Transporteve drejtuar Ministrit të Shtetit: “Për 

zhvillim e bashkëpunim ekonomik” për dhënie  

mendimi në lidhje me projektvendimin e 

eksportimit të 15 mijë tonë skrap me qellim 

ripërtëritjen e një pjese të mjeteve të transportit. 

Përgjigja përkatëse. 

16.9.1997-

22.9.1997 5 

765 

Kërkesë e Ministrisë së Punëve Publike dhe 

Transportit drejtuar Ministrit të Shtetit: “Për 

zhvillim e bashkëpunim ekonomik”, për dhe bie 

mendimi në lidhje me projektvendimin mbi 

kompensimin e tokës bujqësore të zënë nga 

ndërtimet pa leje të familjeve të fshatit Bulcesh si 

dhe përgjigja përkatëse. 

9.9.1997-

18.9.1997 10 

766 

Kërkesë e Ministrisë së Punëve Publike dhe 

Transportit drejtuar Ministrit të Shtetit: Për 

zhvillim e bashkëpunim ekonomik”, për dhënie  

mendimi në lidhje me projektvendimin e 

përjashtimit nga pagimi i fondeve kundërparti për 

autobusat urban importuar, me kredi Bankës 

Botërore si dhe përgjigja përkatëse. 

24.9.1997-

10.1997 11 

767 

Kërkesë e Ministrisë së Punëve Publike e 

Transporteve drejtuar Ministrit të Shtetit: “Për 

zhvillim e bashkëpunim ekonomik”, për dhënie  

mendimi në lidhje me projektligjin, mbi një shtesë 

në ligjin nr. 8030, dt. 15.11.1995, rreth kontributit 

të shtetit për familjet e pastreha. Përgjigja 

përkatëse. 

1.10.1997-

6.10.1997 6 

768 

Kërkesë e Ministrisë së Punëve Publike dhe 

Transportit drejtuar Ministrit të Shtetit: “Për 

zhvillimin e bashkëpunimit ekonomik”, për dhënie  

mendimi në lidhje me projektvendimin e strehimit 

të 24 familjeve që janë parashikuar të sistemohen 

në Tiranë nga tre fshatrat që përmbyten nga 

ujëmbledhësi i Bovilles, përgjigja përkatëse. 

31.10.1997-

12.11.1997 5 

769 

Kërkesë e Ministrisë së Ekonomisë Publike dhe 

Privatizimit drejtuar Ministrit të Shtetit: “Për 

zhvillim e bashkëpunim ekonomik”, për dhënie  

mendimi në lidhje me projektvendimin mbi 

miratimin e studimeve me kontributin e Qeverisë 

Spanjolle si dhe përgjigja përkatëse. 

14.11.1997-

27.11.1997 4 

770 

Kërkesë e Ministrisë së Ekonomisë Publike dhe 

Privatizimit drejtuar Ministrit të Shtetit: “Për 

zhvillim e bashkëpunimin ekonomik”, për dhënie  

mendimi në lidhje me projektligjin e shërbimit 

gjeologjik shqiptar si dhe përgjigja përkatëse. 

17.12.1997-

27.12.1997 14 
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771 

Kërkesë e Ministrisë së Shëndetësisë drejtuar 

Ministrit të Shtetit: “Për zhvillim e bashkëpunim 

ekonomik”, për aprovimin e dy programeve të 

përmirësimit të kujdesit shëndetësor të financuara 

nga Caritas-I Zviceran si dhe përgjigja dhe 

dokumentacioni përkatës. 

27.11.1997-

2.12.1997 14 

772 

Kërkesë e Ministrisë së Shëndetësisë drejtuar 

Ministrit të Shtetit: “Për zhvillim e bashkëpunim 

ekonomik”, për miratimin e propozim projekteve 

lidhur me ndërhyrjen në mbështetje  të sistemit 

shëndetësor të rajonit Elbasan , programit social 

shëndetësor si dhe përgjigja përkatëse. 

20.11.1997-

2.12.1997 2 

773 

Kërkesë e Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mjedisit 

drejtuar Ministrit të Shtetit: “Për zhvillim e 

bashkëpunim ekonomik”, për dhënie  mendimi në 

lidhje me projektvendimin mbi një ndryshim në 

VKM-në, nr. 552, dt. 26.8.1996, për miratimin e 

Memorandumit të Mirëkuptimit ndërmjet 

Republikës së Shqipërisë e Republikës ish-

Jugosllave të Maqedonisë , në kuadrin e projektit 

të administrimit të liqenit të Ohrit. Përgjigja 

përkatëse. 

24.10.1997-

28.12.1997 12 

774 

Kërkesë e Ministrisë së Bujqësisë dhe Ushqimit 

drejtuar Ministrit të Shtetit: “Për zhvillimin e 

bashkëpunimit ekonomik”, për dhënie  mendimi në 

lidhje me projektin e emergjencës së prodhimit të 

farës së misrit, përgjigja përkatëse. 

10.10.1997-

23.10.1997 9 

775 

Kërkesë e Ministrisë së Bujqësisë dhe Ushqimit 

drejtuar Ministrit të Shtetit: “për zhvillimin e 

bashkëpunimit ekonomik”, për dhënie  mendimi në 

lidhje me projektvendimin, mbi miratimin në 

parim të marrëveshjes për furnizimin e mallrave 

bujqësore sipas Ligjit Ushqim për Progres, si dhe 

përgjigja përkatëse. 

24.12.1997-

31.12.1997 2 

776 

Kërkesë e Sekretariatit Shtetëror  të Pushtetit 

Lokal drejtuar Ministrit të Shtetit: “Për zhvillim 

dhe bashkëpunim ekonomik”, në Këshillin e 

Ministrave për miratimin e projekt propozimit të 

Organizatës Ndërkombëtare të Migracionit (IOM) 

ku përfshihet programi i përkohshëm mbi 

qeverisjen lokale si dhe përgjigja përkatëse. 

4.9.1997-

23.10.1997 9 

777 

Njoftime të Ministrit të Shtetit: “Për zhvillimin e 

bashkëpunimin ekonomik në Këshillin e 

Ministrave”, dërguar institucioneve qendrore për 

miratimin e planit të investimeve, ndryshimeve 

respektive si dhe pasqyrat me të dhënat përkatëse 

për periudhën shtator-nëntor 1997. 

8.9.1997-

19.11.1997 215 
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778 

Njoftime të Ministrit të Shtetit: “Për zhvillimin e 

bashkëpunimin ekonomik”, në Këshillin e 

Ministrave dërguar institucioneve qendrore për 

miratimin e planit të investimeve, ndryshimeve 

bashkë me pasqyrat me të dhënat përkatëse për 

periudhën nëntor –dhjetor, 1997. 

19.11.1997-

27.12.1997 176 

779 

Kërkesa të Ministrit të Shtetit “Për zhvillim e 

bashkëpunim ekonomik”, në Këshillin e 

Ministrave drejtuar ministrive të ndryshme, mbi 

përgatitjen e materialeve përkatëse për mbledhjen 

e donatoreve . 

10.9.1997-

30.9.1997 9 

780 

Diskutim i Ministrit të Shtetit “Për zhvillim e 

bashkëpunim ekonomik”, në Këshillin e 

Ministrave gjatë takimit të punës në grup që 

paraprin konferencën në Romë dhe atë të 

donatoreve në Bruksel, ku u shqyrtuan zhvillimet 

pozitive në nivelin e bashkëpunimit politik, 

rregullit publik, planit ekonomik etj. 

2.10.1997 - 

2.10.1997 18 

781 

Njoftim i Ministrit të Shtetit: “Për zhvillim e 

bashkëpunim ekonomik”, në Këshillin e 

Ministrave, dërguar Ministrit të Shëndetësisë mbi 

problemet e zbatimit të programit COP 97 si 

projekt i strategjisë së kujdesit shëndetësor dhe 

konsulencës për politikat mjekësore. 

7.10.1997 - 

7.10.1997 2 

782 

Relacion i Ministrit të Shtetit: “Për zhvillim e 

bashkëpunim ekonomik”, dërguar Kryetarit të 

Këshillit të Ministrave mbi ngritjen e sistemit të 

monitorimit dhe vlerësimit të projekteve në 

Shqipëri. 

31.10.1997 - 31 

10.1997 2 

783 

Kërkesë e Ministrit të Shtetit: “Për zhvillim e 

bashkëpunim ekonomik”, në Këshillin e 

Ministrave drejtuar Ministrit të Tregtisë e 

Turizmit, Ministrit të Punëve e Çështjeve Sociale, 

Drejtorisë së Statistikës, për dhënie  mendimi në 

lidhje me projektet e financuara nga Programi për 

Zhvillim i Kombeve të Bashkuara, bashkë me 

dokumentacionin përkatës. 

12.9.1997-

11.1997 69 

784 

Informacione të Ministrit të Shtetit: “Për zhvillim 

ekonomik”, në Këshillin e Ministrave dërguar 

Ministrisë së Financave, Ministrisë së Shëndetësisë 

dhe Ministrisë së Tregtisë e Turizmit mbi projektet 

e financuara nga Banka Islamike e Zhvillimit me 

Kërkesë të këtyre institucioneve bashke me 

korrespondencën përkatëse. 

28.8.1997-

7.11.1997 15 

785 

Njoftim i Ministrit të Shtetit: “Për zhvillim e 

bashkëpunim ekonomik”, në Këshillin e 

Ministrave dërguar Komisionit Shtetëror, për 

Kontrollin e Figurës Zyrtare mbi plotësimin e 

kushteve nga kandidatet të ligjit përkatës. 

10.11.1997 - 

10.11.1997 1 
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786 

Njoftim , mendime të Ministrit të Shtetit “Për 

zhvillim e bashkëpunim ekonomik”, në Këshillin e 

Ministrave mbi propozimin e Ministrisë së 

Shëndetësisë për ndryshimin e VKM-së lidhur me 

miratimin në parim të projektit të shëndetit 

riprodhues me fondin e Kombeve të Bashkuara për 

veprimtaritë e popullsisë.  

28.10.1997-

12.11.1997 5 

787 

Njoftim i Ministrit të Shtetit: “Për zhvillim e 

bashkëpunim ekonomik”, dërguar Kryetarit të 

Këshillit të Ministrave mbi përgatitjet për 

zhvillimin e negociatave me Fondin Monetar 

Ndërkombëtar bashkë me kërkesat drejtuar 

Ministrive e institucioneve qendrore për vendosjen 

e përfaqësuesit të tyre në grupin e eksperteve që do 

marre pjese në këto negociata. 

25.11.1997-

27.11.1997 12 

788 

Kërkesë e Ministrit të Shtetit: “Për zhvillim dhe 

bashkëpunim ekonomik”, në Këshillin e 

Ministrave drejtuar Ministrisë së Financave, 

Ministrisë së Drejtësisë, Guvernantit të Bankës së 

Shqipërisë për marrjen në shqyrtim të 

marrëveshjes 3-vjeçare me Bankën Evropiane të 

Investimeve, anëtarësimin dhe pjesëmarrjen në 

negociata bashkë me njoftimet e kryetarit të 

Këshillit të Ministrave në lidhje me këtë çështje. 

6.10.1997-

26.11.1997 15 

789 

Protokoll, bashkëpunimi ekonomik i nënshkruar  

nga zëvendësministri i Ekonomisë Kombëtare të 

Greqisë dhe Ministri i Shtetit: “Për zhvillim dhe 

bashkëpunim ekonomik”, të Shqipërisë për 

akordimin e një kredie me qellim përballimin e 

problemeve të natyrës makroekonomike si dhe 

propozime njoftime mbi projektet, shumat e 

financimit, termat e kushtet që do aplikohen në 

kuadrin e kësaj kredie. 

11.8.1997-

12.12.1997 26 

790 

Kërkesë e Ministrit të Shtetit: “Për zhvillim e 

bashkëpunim ekonomik”, në Këshillin e 

Ministrave për autorizim firmë në përdorimin e 

llogarive të Njësisë së Menaxhimit të Projekteve 

(PMU), për programin “Dimensioni Europian”. 

20.11.1997-

12.12.1997 3 

791 

Notë verbale e Ministrit të Shtetit: “Për zhvillim e 

bashkëpunim ekonomik”, në Këshillin e 

Ministrave dërguar Ambasadës së Republikës 

Federale të Gjermanisë për vlerësimin e asistencës 

teknike të këtij vendi nëpërmjet projektit të GTZ-

së, në fushat e legjislacionit ekonomik e 

privatizimit si dhe kërkesat e Ministrisë së 

Ekonomisë Publike në lidhje me këtë çështje. 

20.11.1996-

16.12.1997 12 

792 

Korrespondencë e Ministrit të Shtetit: “Për 

zhvillim e bashkëpunim ekonomik”, në Këshillin e 

Ministrave me institucionet qendrore mbi kërkesat 

në kuadrin e bashkëpunimit teknik me Japoninë. 

12.9.1997-

16.12.1997 24 
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793 

Njoftime të Ministrit të Shtetit: “Për zhvillim dhe 

bashkëpunim ekonomik”, në Këshillin e 

Ministrave dërguar Ministrit të Brendshëm, 

Ministrit të Bujqësisë e Ushqimit, Sekretarit të 

Shtetit për Pushtetin Lokal mbi programet 

operacionale të projektit Phare sipas institucioneve 

përkatëse. 

4.11.1997-

22.12.1997 60 

794 

Kërkesë e Ministrit të Shtetit: “Për zhvillim dhe 

bashkëpunim ekonomik”, në Këshillin e 

Ministreve drejtuar drejtuesve të institucioneve 

qendrore për dhënien e sugjerimeve në lidhje me 

projektprogramin e mbledhjes së dytë të 

Komisionit të Përbashkët Shqipëri-Bashkimi 

Evropian.  

17.12.1997-

22.12.1997 4 

795 

Njoftim i Ministrit të shtetit: “Për zhvillim dhe 

bashkëpunim ekonomik”, në Këshillin e 

Ministrave dërguar Ministrit të Brendshëm mbi 

miratimin e ndihmës humanitare në pajisje e 

materiale për Akademinë e Policisë në Tiranë dhe 

Shkollën e Kualifikimit në Durrës. 

9.12.1997-

22.12.1997 5 

796 

Kërkesa, njoftime të Ministrit të Shtetit: “Për 

zhvillim dhe bashkëpunim ekonomik”, në 

Këshillin e Ministrave dërguar institucioneve 

qendrore mbi propozimet për pjesëmarrje në 

projektasistence të paraqitura nga ente italiane, për 

Shqipërinë si dhe mendime mbi marrëveshjet e 

propozuara nga ky shtet. 

15.9.1999-

30.12.1997 72 

797 

Njoftimi Ministrit të Shtetit: “Për zhvillim dhe 

bashkëpunim ekonomik”, dërguar Sekretarit të 

Shtetit për Pushtetin Lokal për krijimin e 

bashkërendimin e kushteve dhe mundësive në 

nxitjen e binjakëzimeve midis komunave italiane 

dhe qyteteve me të rëndësishme të Shqipërisë. 

8.10.1997 - 

8.10.1997 1 

798 

Korrespondencë e Ministrit të Shtetit: “Për 

zhvillim dhe bashkëpunim ekonomik”, me 

përfaqësuesin e delegacionit Diplomatik Special 

Italian në Shqipëri, mbi përfshirjen e hekurudhës 

shqiptare në ndihmat që shteti italian do japë në 

kuadër  të marrëdhënieve midis  dy vendeve si dhe 

kërkesën e Ministrisë Punëve Publike dhe 

Transportit lidhur me çështjen në fjalë.  

1.10.1997-

11.12.1997 5 

799 

Kërkesë e Ministrisë së Punëve të Jashtme drejtuar 

Ministrit të Shtetit: “Për zhvillim dhe bashkëpunim 

ekonomik”, në Këshillin e Ministrave  për dhënie  

informacioni në lidhje me ecurinë e bashkëpunimit 

me Qipron në kuadër të vizitës së Ministrit të 

Financave të këtij vendi si dhe përgjigja përkatëse. 

21.10.1997-

31.10.1997 3 
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800 

Informacion i Ministrit të Shtetit: “Për zhvillim 

dhe bashkëpunim ekonomik”, në Këshillin e 

Ministrave në lidhje me databasa e njësisë së 

koordinimit pranë këtij institucioni në funksion të 

angazhimeve për projektet  dhe financimet e huaja. 

26.11.1997-

15.12.1997 5 

801 

Informacione të Ministrit  të Shtetit: “Për zhvillim 

dhe bashkëpunim ekonomik”, në Këshillin e 

Ministrave dërguar drejtuesve të institucioneve 

qendrore mbi programet dhe projektet e financuara 

nga burimet e huaja që do shërbejnë si imputo, për 

përgatitjen e konferencës së donatoreve bashke me 

pasqyrat e të dhënave përkatëse.  

22.9.1997-

27.12.1997 91 

802 

Korrespondencë e Ministrit të Shtetit: “Për 

zhvillim dhe bashkëpunim ekonomik”, në 

Këshillin e Ministrave me institucionet qendrore 

në lidhje me kërkesat për financimin nga buxheti i 

shtetit dhe financimeve të huaja të projekteve të 

investimeve të huaja të projekteve të investimeve 

për vitin 1998. 

22.8.1997-

16.12.1997 40 

803 

Njoftim i Ministrit të Shtetit: “Për zhvillim dhe 

bashkëpunim ekonomik”, në Këshillin e 

Ministrave të nënshkruar a nga ky institucion me 

Komisionin Europian bashke me dokumentacionin 

përkatës.  

24.12.1997 - 

24.12.1997 77 

804 

Njoftim i Ministrit të Shtetit: “Për zhvillim dhe 

bashkëpunim ekonomik”, në Këshillin e 

Ministrave dërguar Ministrit të Punëve Publike dhe 

Transporteve  mbi studimin e rrugës lidhëse të 

aeroportit të Rinasit.  

18.12.1997 -

18.12.1997 24 

805 

Njoftim i Ministrit të Shtetit : “Për zhvillim dhe 

bashkëpunim ekonomik”, në KM-në, dërguar 

Ministrit të Financave lidhur me nënshkrimin e 

marrëveshjes financiare me Bankën Europiane të 

investimeve për rrugën Durrës-Vorë. 

27.12.1997 - 

27.12.1997 1 

806 

Kërkesa të Ministrit të Shëndetësisë Ambientit, 

Sekretariatit Shtetëror  të Pushtetit Lokal drejtuar 

Ministrit të Shtetit: “Për zhvillim dhe bashkëpunim 

ekonomik”, në Këshillin e Ministrave për 

konfirmimin e fondeve për rehabilitimin e 

organeve të dëmtuara të pushtetit lokal , reagonte 

etj si dhe përgjigjet përkatëse. 

12.11.1997 - 

16.12.1997 14 

807 

Njoftim, mendim i Ministrit të Shtetit: “Për 

zhvillim dhe bashkëpunim ekonomik”, në 

Këshillin e Ministrave dërguar Ministrit të Punëve 

të Jashtme me Kërkesë të këtij të fundit mbi fushat 

e bashkëpunimit me Republikën Federale të 

Jugosllavisë (Serbi, Mali i Zi), në kuadër të 

programit të Qeverisë së Re Shqiptare. 

4.9.1997-

18.9.1997 2 
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808 

Njoftime të Ministrit të Shtetit: “Për zhvillim dhe 

bashkëpunim ekonomik”, në Këshillin e 

Ministrave dërguar drejtorive të institucioneve 

qendrore për pjesëmarrje në seminare në kuadër të 

projekteve të investimeve të huaja në Shqipëri. 

15.9.1997-

30.12.1997 17 

809 

Kërkesë e Ministrisë së Tregtisë dhe Turizmit 

drejtuar Ministrit të Shtetit: “Për zhvillim dhe 

bashkëpunim ekonomik”, në Këshillin e 

Ministrave, për sqarime lidhur me ecurinë e Punës 

në të ardhmen për programin “Commedity Aid” 

bashkë me përgjigjen përkatëse. 

12.11.1997-

2.12.1997 4 

810 

Kërkesa, nota verbale të Ministrit të Shtetit: “Për 

zhvillim dhe bashkëpunim ekonomik”, në 

Këshillin e Ministrave dërguar ambasadave të 

vendeve të huaja në Shqipëri për pajisje me viza. 

16.9.1997-

15.12.1997 18 

811 

Njoftim i Ministrit të Shtetit: “Për zhvillim dhe 

bashkëpunim ekonomik”, në Këshillin e 

Ministrave dërguar Ministrisë së Bujqësisë e 

Ushqimit, Ministrisë së Tregtisë e Turizmit mbi 

ofertën e firmës Fluid Service për krijimin e një 

ndërmarrjeje të përbashkët me firma shqiptare në 

fushën e prodhimit të pajisjeve për peshkim dhe 

oleodinamike. 

12.12.1997-

16.12.1997 4 

812 

Raport i përbashkët i Ministrit të Shtetit, për 

reformën legjislative e marrëdhëniet me 

Parlamentin dhe Ministrisë së Drejtësisë, dërguar 

Ministrit të Shtetit pranë Kryeministrit: “Mbi disa 

probleme në gjendjen emergjente të sistemit të 

Drejtësisë”. 

22.8.1997-

22.8.1997 3 

813 

Urdhër i Ministrit të Shtetit për Reformën 

Legjislative dhe Marrëdhëniet me Parlamentin në 

Këshillin e Ministrave, dërguar gjithë ministrive: 

“Për paraqitjen e strukturave organizative të 

institucioneve si dhe pasqyrat me të dhënat 

përkatëse të Drejtorisë së Përgjithshme të 

Burgjeve, Ministrisë së Punëve të Jashtme, 

Administratës së Përgjithshme të Ndihmës dhe 

Shërbimeve Sociale, Ministrisë së Punës dhe 

Çështjeve Sociale”. 

23.9.1997-

27.9.1997 28 

814 

Kërkesë e Ministrit të Shtetit për Reformën 

Legjislative dhe Marrëdhëniet me Parlamentin në 

Këshillin e Ministrave drejtuar institucioneve 

qendrore, për dhënie  mendimi në lidhje me 

projektvendimet e propozuara nga ky i fundit mbi 

procedurat e organizimit të konkurseve 

përzgjedhëse të kandidateve për nëpunës civile, 

rregullat e përgjithshme të punës në aparatin e 

Këshillit të Ministrave si dhe atë mbi disa 

ndryshime në VKM nr. 393, dt. 3.9.1992: “Për 

pagat e punonjësve të institucioneve buxhetore”, e 

29.8.1997-

29.8.1997 34 
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bashkë me relacionet përkatëse.  

 

815 

Informacion i Ministrit të Shtetit për Reformën 

Legjislative dhe Marrëdhëniet me Parlamentin 

dërguar Kryetarit të KM-së mbi takimin: “Për 

koordinimin e aktivitetit të donatoreve në fushën e 

reformës së institucioneve shtetërore e të 

administratës publike bashkë me projektprogramin 

përkatës që do paraqitet në këtë takim”.  

18.11.1997-

18.11.1997 16 

816 

Letër e Ministrit të Shtetit për Reformën 

Legjislative dhe Marrëdhëniet me Parlamentin në 

KM0në drejtuar përfaqësuesit të GTZ-së, mbi 

shprehjen e interesit: “Për bashkëpunim në kuadrin 

e hartimit të projektkushtetutës”. 

10.9.1997-

10.9.1997 1 

817 

Letër e përbashkët e Ministrit të Shtetit për 

Reformën Legjislative e Marrëdhëniet me 

parlamentin në KM-së dhe Sekretarit të Shtetit për 

Pushtetin Lokal drejtuar përfaqësueses së OSBE-së 

në Shqipëri mbi fushat e bashkëpunimit në 

reformën institucionale: “Për gjetjen e kritereve me 

qëllim zbatimin e një regjistrimi të ri të 

popullsisë”. 

8.12.1997-

8.12.1997 4 

818 

Njoftim i Ministrit të Shtetit për Reformën 

Legjislative dhe Marrëdhëniet me Parlamentin 

dërguar Kryetarit të KM-së mbi informacionin: 

“Për veprimtarinë e Kuvendit gjatë periudhës 30.9-

2.10.1997”, bashkangjitur materiali përkatës. 

3.10.1997-

3.10.1997 5 

819 

Kërkesë e Ministrit të Shtetit për Reformën 

Legjislative dhe Marrëdhëniet me Parlamentin në 

KM-në drejtuar ministrit të Bujqësisë dhe 

Ushqimit: “Për konfirmimin e programit të 

projektligjeve që do paraqiten në Kuvend”. 

22.10.1997-

22.10.1997 1 

820 

Kërkesë e Ministrit të Shtetit pranë Kryeministrit 

drejtuar Ministrit të Shtetit për Reformën 

Legjislative dhe Marrëdhënie t me Parlamentin për 

përcaktimin  e kuadrit ligjor të nevojshëm që 

parashikon mekanizmin e decentralizimit të 

procesit të vendimmarrjes si dhe përgjigja e këtij të 

fundit në lidhje me çështjen në fjale. 

15.11.1997-

17.11.1997 2 

821 

Njoftim i Ministrit të Shtetit për Reformën 

Legjislative dhe marrëdhëniet me Parlamentin në 

KM-në, dërguar ministrit të Punëve të Jashtme: 

“Mbi fushat e bashkëpunimit me Këshillin e 

Evropës për vitin 1998”. 

26.11.1997-

26.11.1997 1 

822 

Njoftim i Ministrit të Shtetit për Reformën 

legjislative dhe marrëdhëniet me parlamentin në 

KM-në, mbi bashkëpunimin në kuadër të 

projekteve: “Për pavarësinë e pushtetit gjyqësor 

dhe politiken e medias demokratike”. 

11.11.1997 - 

11.11.1997 1 
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823 

Njoftime, mendime të Ministrit të Shtetit për 

Reformën Legjislative dhe Marrëdhëniet me 

Parlamentin në KM-në, dërguar institucioneve 

qendrore në lidhje me projektvendimet, 

projektligjet e paraqitura nga këto të fundit: “Për 

çështje të ndryshme”. 

29.7.1997-

26.12.1997 7 

824 

Njoftim i Ministrit të Shtetit për Reformën 

Legjislative dhe Marrëdhëniet me Parlamentin 

dërguar Ministrit të Brendshëm: “Për zbatimin e 

VKM-së nr. 510, dt. 5.8.1996, në lidhje me 

dhënien e masave disiplinore apo largimin nga 

puna në rastet e konstatimit të shkeljeve të renda”. 

28.9.1997-

28.9.1997 2 

825 

Kërkesë e Ministrit të Shtetit për Reformën 

Legjislative dhe marrëdhëniet me Parlamentin në 

KM-në drejtuar gjithë ministrive: “Për dhënie  

informacioni lidhur me largimet nga puna gjatë 

periudhës  1.8.1997-8.9.1997”, si dhe njoftim 

dërguar Ministrit të Kulturës Rinise dhe Sporteve 

mbi marrjen në punë të një punonjësi të pushuar. 

8.9.1997-

22.10.1997 5 

826 

Kërkesë e Ministrit të Shtetit për Reformën 

Legjislative dhe Marrëdhëniet me Parlamentin në 

KM-në drejtuar Ambasadës Rumune: “Për pajisje 

me vizë”. 

5.11.1997-

5.11.1997 1 

827 

Autorizim i Ministrit të Shtetit për Reformën 

Legjislative e marrëdhënieve me Parlamentin 

dhënë ministrit të Drejtësisë, zëvendësministrit të 

Financave: “Për përfaqësim në seancën gjyqësore 

të rekursit të paraqitur nga KM-ja kundrejt një 

vendimi të Gjykatës së Apelit”. 

14.11.1997-

14.11.1997 1 

828 

Kërkesë e Ministrit të Shtetit për Reformën 

Legjislative dhe marrëdhëniet me parlamentin 

drejtuar Kryetarit të Këshillit të Ministrave: “Për 

marrjen e masave të nevojshme për emërimin 

zyrtar të punonjësve pranë ministrit”. 

5.11.1997 - 

17.11.1997 2 

829 

Kërkesa të Ministrit të Shtetit për Reformën 

Legjislative dhe marrëdhëniet me Parlamentin 

drejtuar Kryetarit të Kuvendit Popullor, Drejtorisë 

së Shërbimeve Qeveritare, Ministrit të Shtetit 

pranë Kryeministrit, sektorit të përgjithshëm të 

KM-së: “Për krijimin e kushteve dhe sigurimin e 

objekteve të punës”. 

8.9.1997 - 

26.12.1997 6 

830 

Kërkesa të Ministrit të Shtetit për Reformën 

Legjislative dhe marrëdhëniet me parlamentin 

drejtuar Min. Financave, Sekretarit të Përgjithshëm 

të Kryeministrisë mbi miratim fondi: “Për 

komisionin e hartimit të projektkushtetutës”. 

15.9.1997 - 

26.12.1997 5 

831 

Pasqyre e objekteve ligjore dhe nënligjore: “Për 

realizimin e strategjisë”. 1997 - 1997 6 

  SEKTORI I PËRGJITHSHËM 
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832 

Urdhër i brendshëm i miratuar nga Këshilli i 

ministrave: “Për forcimin e mëtejshëm të punës me 

dok. zyrtare në aparatin e këtij institucioni”. 

8.1.1997 - 

8.1.1997 5 

833 

Urdhër nr. 1 dt. 16.3.1997 i KM-së dërguar 

ministrive dhe institucioneve qendrore: “Për 

zbatimin e orarit të ri të punës”. 

16.3.1997 - 

16.3.1997 1 

834 

Urdhër i KM-së dërguar Ministrisë së Mbrojtjes, 

Ministrisë së Brendshme, Ministrisë së Financave: 

“Mbi verifikimin e magazinave të dëmtuara dhe 

marrjen e masave për mbrojtjen e tyre”. 

21.4.1997 - 

21.4.1997 1 

835 

Urdhra të KM-së, dt. 27.5.1997, dt. 5.6.1997, dt. 

16.6.1997: “Mbi hartimin e saktë e në kohë të 

listave të votuesve, afishimin, mbajtjen dhe 

administrimin e tyre, caktimin e vendndodhjes së 

komisioneve të zgjedhjeve e qendrave të votimit si 

dhe mbi procedurat e porositjes së fletëvotimeve, 

procesverbaleve dhe shpërndarjes së tyre”. 

27.5.1997 - 

16.6.1997 14 

836 

Urdhër nr. 5, dt. 3.12.1997 i KM-së dërguar 

ministrive dhe institucioneve të ndryshme mbi 

krijimin e komitetit ndërministror: “Për drejtimin e 

bashkërendimin e luftës kundër kontrabandës”. 

3,12.1997 - 

4.12.1997 4 

837 

Urdhër i KM-së dërguar Ministrisë së  Financave, 

Ministrisë së Drejtësisë, Ministrisë së Brendshme: 

“Për krijimin e një grupi pune që do trajtoje 

problemet që dalin gjatë procesit të transparencës 

së shoqërive huamarrës, detyrat konkrete që dalin 

në zbatim të këtij urdhri si dhe ankimi që ky 

institucion i ka dërguar Gjykatës së Kasacionit 

ndaj vendimit të Gjykatës Apelit Tiranë për 

caktimin e administratoreve të njërës prej këtyre 

firmave Vefa holding”. 

19.9.1997 - 

18.11.1997 24 

838 

Urdhra, njoftime të KM-së, dërguar ministrive dhe 

institucioneve qendrore: “Për sistemimin me zyra 

të këtyre të fundit”, korrespondenca përkatëse. 

6.1.1997 - 

11.12.1997 16 

839 

Njoftime të KM-së dërguar Ministrisë së Punëve të 

jashtme, për firmosjen e plotfuqishmërisë mbi 

nënshkrimin e protokollit të mbledhjes së 46 të 

Komisionit Kryesor të përbashkët shqiptaro- 

jugosllav për incidentet kufitare, marrëveshjes: 

“Për mbrojtjen dhe nxitjen e investimeve midis 

Republikës së Shqipërisë dhe asaj të Sllovenisë”. 

16.10.1997 - 

15.12.1997 7 

840 

Njoftim i KM-së dërguar Ministrisë së Jashtme 

mbi zhvillimin e një takimi të organizuar nga 

SIGMA në Varshave në dt. 27 – 28, shkurt 1997, 

ku diskutohen çështjet e përmirësimit të politikave 

vendimmarrëse të Qeverisë dhe veçoritë e 

qeverisjes: “Për vendet në tranzicion. 

6.2.1997 - 

6.2.1997 4 
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841 

Propozim i KM-së dërguar të gjithë ministrive për 

ngritjen e një komisioni ekspertesh qeveritare që 

do të përfaqësojnë Qeverinë e pajtimit Kombëtar 

me përfaqësuesit e Komisionit të Bashkimit 

Europian me qellim zgjidhjen e problemeve: “Për 

kapërcimin e situatës si dhe përgjigjja e Ministrisë 

së Punëve Publike dhe rregullimit të Territorit dhe 

Turizmit”, lidhur me këtë çështje. 

18.3.1997 - 

19.3.1997 3 

842 

Njoftim i KM-së në lidhje me zhvillimin e 

mbledhjes së Komitetit Ndërministror: “Për 

politikat ekonomike mbi shqyrtimin e materialit të 

përgatitur nga Ministria e Ekonomisë Publike, 

Privatizimit, rreth strategjisë së privatizimit të 

sektorëve me rëndësi të veçantë për ekonominë 

bashkë me listën e anëtarëve të këtij komisioni”, 

dhe projektligji përkatës. 

14.11.1997 - 

14.11.1997 34 

843 

Kërkesë e sekretarit të Shtetit pranë Min 

Brendshme drejtuar KM-së: “Për zgjidhjen e 

problemeve në lidhje me ndarjen e detyrave dhe 

funksioneve midis Ministrisë dhe Sekretariatit të 

Shtetit” si dhe përgjigja përkatëse. 

7.4.1997 - 

11.4.1997 5 

844 

Kërkesa të Ministrisë së Mbrojtjes drejtuar KM-së: 

“Për miratim të lejeve të hyrjeve anijeve të 

vendeve të huaja që sjellin ndihma humanitare në 

Shqipëri”, përgjigja përkatëse. 

28.12.1996 - 

28.4.1997 8 

845 

Njoftim i KM-së dërguar Ministrisë së Financave 

në lidhje me vërejtjet që kjo e fundit ka dhënë mbi 

vendimin nr. 120, dt. 27.1.1997: “Për shpërblimin 

e autoreve të veprave shkencore, teksteve 

shkollore dhe materialeve të tjera të 

dokumentacionit shkollor”. 

26.2.1997 - 22.4 

1997 7 

846 

Letër e përfaqësuesit të Bankës së Kursimeve 

Tiranë drejtuar KM-së: “Mbi ndihmën që afrohet 

në fushën e investimeve”, si dhe përgjigja 

përkatëse. 

22.4.1997 - 

23.4.1997 2 

847 

 Kërkesë e KM-së drejtuar Lidhjes së Komunitetit 

Arab në Shqipëri: “Për ndihmën në furnizimin me 

materiale spitalore”. 

6.6.1997 - 

6.6.1997 2 

848 

Propozime të KM-së dërguar Ministrisë së 

Brendshme: “Për emërim kuadri në grupet e 

ruajtjes së personaliteteve të larta shtetërore”, 

bashkë me listat përkatëse. 

18.3.1997 - 

10.7.1997 8 

849 

Kërkesë e Bankës së Shqipërisë drejtuar Këshillit 

të Ministrave: “Për miratimin e projektit të 

nxjerrjes së kursit zyrtar të valutave”, dhe përgjigja 

përkatëse. 

22.8.1997 - 

23.9.1997 5 

950 

Njoftime të KM-së dërguar Ministrisë së 

Brendshme, Ministrisë së Industrisë, Transportit 

dhe Tregtisë, Bankës Kombëtare Tregtare: “Mbi 

prodhimin, përdorimin dhe pajisjen me vula 

8.1.1997 - 

15.10.1997 16 



95 
 

zyrtare”, korrespondenca përkatëse. 

851 

Njoftim, porosi të KM-së dërguar Ministrisë së 

Ekonomisë Publike dhe privatizimit mbi marrjen e 

masave, për zbatimin e ligjit nr. 688, dt. 

14.10.1996: “Për ngjyrosjen e vajgurit të 

përdorimit komunal”, sipas kërkesës së Minisrisë 

së Financave. 

16.9.1997 - 

17.10.1997 2 

852 

Njoftim, porosi e KM-së dërguar Drejtorisë së 

Shërbimeve Qeveritare, Ministrisë së Kulturës 

Rinise dhe sporteve për zbatimin e vendimit nr. 

342, dt. 3.7.1995: “Mbi tarifat për  përdoruesit e 

pronësisë artistike”, në rastin e dhënie s me qira të  

sallës së Pallatit të Kongreseve me kërkesë të 

Ministrisë së Kulturës, Rinise dhe Sporteve. 

29.5.1997 - 

31.10.1997 7 

853 

Korrespondencë e KM-së me institucione të 

ndryshme: “Mbi çështjen e shpronësimeve të 

pronave të paluajtshme”. 

4.12.1996 - 

20.11.1997 13 

854 

Njoftime të KM-së dërguar ministrive të ndryshme 

mbi krijimin e grupeve të punës: “Për sistemin  e 

buxhetit lokal të pavarur, projektin e kodit 

administrativ, politikat në fushën e punëve publike, 

përgatitje projektvendimesh, etj”. 

11.9.1997 - 

25.11.1997 14 

855 

Njoftime të KM-së dërguar Federatës Sindikale 

Miniera-Gjelogji dhe Energjetike të Shqipërisë dhe 

sindikatës autonome të naftës Patos, mbi 

problemet  e ngritura nga kjo e fundit në letrat 

drejtuar komisionit të ligjeve të Kuvendit Popullor 

në lidhje me kushtet e punës në miniera e uzina si 

dhe afatet e daljes së punonjësve në pension. 

28.10.1997 - 

8.12.1997 13 

856 

Njoftime të KM-së dërguar Ministrisë së Punëve të 

Jashtme, institucioneve dhe shoqatave të 

ndryshme: “Për pajisje me pasaporta diplomatike 

sipas kërkesave të kësaj të fundit”. 

9.1.1997 - 

3.12.1997 195 

857 

Nota verbale, kërkesa të KM-së dërguar 

ambasadave të vendeve të huaja në Shqipëri: “Për 

pajisje me vize dhe lejeqëndrime”. 

7.1.1997 - 

9.12.1997 49 

858 

Kërkesa të ministrive dhe institucioneve qendrore 

drejtuar KM-së: “Për miratim fondesh”, si dhe 

dokumentacioni përkatës. 

7.1.1997 - 

9.12.1997 37 

859 

Njoftim i KM-së dërguar Ministrisë së Tregtisë 

dhe Turizmit: “Mbi informacioni e përgatitur nga 

kryetari i degës së Alb-kontrollit në Tiranë rreth 

disa problemeve në lidhje me ristrukturimin e 

kësaj ndërmarrje me qellim përmirësimin e punës 

së këtij sektori”. 

10.12.1997 - 

10.12.1997 4 
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860 

Kërkesë e KM-së drejtuar Ministrisë së Bujqësisë 

dhe ushqimit: “Për dhënien e vlerësimit të 

strukturave kompetente të këtij institucioni rreth 

problemeve që shtrohen në informacionin që 

ndërmarrja e peshkimit Patok ka dërguar në KM-

në në lidhje me zhvillimin e industrisë së 

peshkimit në Shqipëri”. 

12.11.1997 - 

11.12.1997 6 

861 

Njoftime të KM-s[ dërguar universitetit të Tiranës, 

Fakulteteve të Ekonomisë dhe Drejtësisë, 

Akademisë së Rendit Publik: “Për miratim plane 

individuale studimesh”. 

25.4.1997 - 

10.11.1997 19 

862 

Njoftime të KM-së dërguar Universiteteve të 

ndryshme në Shqipëri, Ministrisë së Arsimit dhe 

Shkencës: “Për regjistrime studentesh, korrigjime 

dhe ndërrime emrash”, bashkë me listat përkatëse. 

13.1.1997 - 

17.12.1997 175 

863 

Njoftime të KM-së dërguar Gardës së Republikës 

së Drejtorisë së Shërbimeve qeveritare: “Për 

marrjen në mbërritje të objekteve rezidenciale 

qeveritare sipas propozimit të Ministrisë së 

Brendshme”. 

7.8.1997 - 24.11 

1997 16 

864 

Kërkesa të Ministrisë së Arsimit dhe Sporteve, 

këshillit të rrethit Tiranë drejtuar KM-së: “Për 

kalimin e vartësisë së Klubit olimpik, klubit të 

futbollit “Partizani” si dhe një godine me qëllim 

plotësimin e nevojave për lokale shkollore”, si dhe 

përgjigja përkatëse. 

20.1.1997 - 

24.11.1997 7 

865 

Njoftim i KM-së dërguar Agjencisë Telegrafike 

Shqiptare, Drejtorisë së Përgjithshme të Radio 

Televizionit Shqiptar, mbi një ndryshim në ligjin: 

“Për festat zyrtare”. 

27.11.1997 - 

27.11.1997 1 

866 

Ftesa të KM-së dërguar partive politike në 

Shqipëri: “Për pjesëmarrje në festimin e 85-vjetorit 

të pavarësisë së vendit në qytetin e Vlorës2. 

27.11.1997 - 

27.11.1997 15 

867 

Kërkesa të KM-së dërguar drejtorisë së RTSh-së: 

“Për organizim dhe pjesëmarrje në emisione 

televizive”. 

27.6.1997 - 

10.12.1997 5 

868 

Kërkesë e KM dërguar Ministrisë së Punëve të 

Jashtme për dhënie  mendimi në lidhje me 

projektligjin, mbi ratifikimin e marrëveshjes së 

huas midis Republikës së Shqipërisë dhe Bankës 

Islamike të Zhvillimit: “Për ujitjen e fushës së 

Korçës”, bashkë me relacionin dhe marrëveshjen 

përkatëse. 

5.12.1997 - 

16.12.1997 11 

869 

Kërkesa të Ministrisë së Mbrojtjes dhe Agjencisë 

Telegrafike Shqiptare drejtuar KM-së: “Për kalim 

kapital të radiostacionit të Kamzës dhe disa 

objekteve të rezervave të shtetit”, bashkë me 

përgjigjet përkatëse. 

12.9.1997 - 

22.12.1997 8 
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870 

Kërkesa të KM-së drejtuar Ministrive dhe 

Institucioneve të tjera qendrore: “Për dërgim, 

plotësim dokumentacioni, paraqitje 

projektvendimesh dhe projektligjesh për 

shqyrtim”, si dhe përgjigjet përkatëse. 

20.1.1997 - 

23.12.1997 30 

871 

Informacione, kërkesa të prefekturës Lezhë, 

Ministrisë së Brendshme dërguar KM-së: “Për 

dhënie ndihme familjeve të dëmtuara nga 

shpërthimi i një depo municioni, eksplozivësh, 

përmbytjeve”, bashkë me dokumentacionin 

përkatës. 

13.5.1997 - 26 

12.1997 16 

872 

Kërkesa të Komunave, Prefekturave të rretheve, 

Ministrisë së Brendshme drejtuar KM-së: “Mbi 

miratim fondesh për investime”, përgjigjet 

përkatëse. 

29.8.1997 - 

30.12.1997 17 

873 

Njoftim i KM-së dërguar Agjencisë Kombëtare të 

Privatizimit: “Mbi kërkesën që një qytetar i ka 

drejtuar Gjykatës së rrethit Tiranë me palë të 

paditur këtë institucion lidhur me pronësinë e 

anijes Saranda”. 

19.2.1997 - 

19.2.1997 5 

874 

Njoftim i KM-së dërguar Bankës së Shqipërisë 

mbi kërkesën e grupit parlamentar të Partisë 

Demokratike bërë në Gjykatën Kushtetuese me 

objekt:  “Papajtueshmërinë me Kushtetutën në 

germën C, të nenit 2, të ligjit nr. 8230, dt. 

6.8.1997”, mbi disa ndryshime në ligjin nr. 8076, 

dt. 22.2.1996 për Bankën e Shqipërisë si dhe 

njoftimi i Gjykatës Kushtetuese, për orarin e 

zhvillimit të gjykimit. 

20.8.1997 - 

25.10.1997 7 

875 

Autorizime të KM-së: “Për përfaqësimin e këtij 

institucioni në seancat gjyqësore në të cilat është 

palë në gjykim”. 

21.11.1997 - 

16.10.1997 12 

876 

Lista e personave që marrin pjesë në mbledhjen e 

Këshillit të Rregullimit të Territorit (KRRT-së), në 

sallën e Kryesisë së KM-së. 

18.6.1997 - 

18.6.1997 1 

  
DEPARTAMENTI I INFORMACIONIT DHE 

MEDIAS 

  

877 

Buletin informativ i Qeverisë ku pasqyrohen 

aktivitetet kryesore të dikastereve. 

18.12.1997 - 

19.12.1997 34 

878 

Deklarata e Kryeministrit me rastin e zhvillimit të 

zgjedhjeve parlamentare në Shqipëri, 

informacione: “Mbi takimet e zhvilluara me 

ambasadore të akredituar dhe përfaqësues të 

OSBE-së në kuadrin e masave të marra për 

mbarëvajtjen e procesit zgjedhor”. 

19.5.1997 - 

3.7.1997 63 

879 

Teza bisedimesh: “Për takimet e zhvilluara nga 

Kryeministri me drejtues politike të Këshillit të 

Europës, trojkën e OSBE-në, delegacionin 

kombëtar të SHBA-së”, në kuadër të të cilave do të 

jetë mbarëvajtja e procesit zgjedhor. 1997 - 1997 12 
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880 

Deklarata, informacione, njoftime të zyrës së 

shtypit të Kryeministrit: “Mbi takimet, intervistat e 

lëshuara nga kryetari i Qeverisë së Pajtimit 

Kombëtar në lidhje me situatën në vend dhe masat 

e marra për përmirësimin e saj”. 

18.4.1997 - 

16.7.1997 31 

881 

Informacion mbi intervistën e dhënë nga Kryetari i 

Këshillit të Ministrave: “Për revistën gjermane 

“Der Spegel” mbi situatën parazgjedhore”. 1997 - 1997 6 

882 

Deklarate e zëdhënësit të Qeverisë mbi 

ligjishmërinë e vendimit nr. 168, dt. 19.4.1997: 

“për lirimin nga administrata shtetërore të 

zëvendësministrit të Brendshëm dhe drejtorit të 

përgjithshëm të policisë bashkë me informacionin 

e intervistave të dhëna nga Kryeministri në 

DeutcheWelle”, rreth kësaj çështje. 

21.4.1997 - 

21,4,1997 3 

883 

Deklarate e zëdhënësit të Qeverisë: “Mbi ngjarjen 

e rëndë të ndodhur në fshatin Bushat ku një grup i 

armatosur kërcënoi me armë Kryeministrin dhe 

përfaqësues të Qeverisë”. 

5.4.1997 - 

5.4.1997 1 

884 

Njoftim për shtyp i zëdhënësit të Kryeministrit: 

“Mbi situatën e krijuar nga incidenti i rëndë i 

ndodhur gjatë vizitës elektorale të Presidentit të 

Shqipërisë në fshatin Shkallnuer – Durrës”. 

5.6.1997 - 

5.6.1997 1 

885 

Njoftim për shtyp i zëdhënësit të Kryeministrit: 

“Mbi shqetësimin dhe indinjatën e kryetarit të 

Qeverisë së Pajtimit Kombëtar për dhunën e 

ushtruar ndaj shqiptareve në Tetove e Gostivar nga 

policia maqedonase”. 

10.7.1997 - 

10.7.1997 2 

886 

Komunikate për shtyp e zëdhënësit të 

Kryeministrit: “Mbi bisedën telefonike që pati 

kryeministri me homologun e tij italian në qendër 

të së cilës  ishin marrëdhëniet italo - shqiptare dhe 

bashkëpunimi midis dy vendeve”. 

2.5.1997 - 

2.5.1997 3 

887 

Informacioni i Zyrës së Shtypit pranë 

Kryeministrit mbi takimin e zhvilluar në Romë 

ndërmjet eksperteve të Bankës Botërore, Fondit 

Monetar Ndërkombëtar, Presidencës dhe 

Kryeministrisë: “Rreth çështjeve kryesore të 

transparencës së shoqërisë huamarrëse si dhe 

deklaratat mbi masat e marra për kontrollin e 

këtyre firmave” 

16.1.1997 - 

14.6.1997 9 

888 

Informacion i Këshillit të Ministrave: “Mbi 

takimet e zhvilluara nga Kryeministri me 

përfaqësues të shtypit dhe medias shqiptare rreth 

rolit dhe ndihmës që ka dhënë në pasqyrimin e 

situatës në vend”. 

14.4.1997 - 

28.4.1997 7 

889 

Ftesë e ambasadës së ShBA-së në Shqipëri drejtuar 

Kryeministrit: “Për pjesëmarrjen në një pritje të 

zhvilluar në Madrid si dhe një letër e sekretares së 

Departamentit Amerikan të Shtetit në të cilën 

3.7.1997 - 

7.7.1997 7 
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shprehet vlerësimi i përgjithshëm për përfundimin 

e zgjedhjeve”. 

890 

Informacion mbi mbledhjen e thirrur nga 

Kryeministri: “Për diskutimin e situatës së renduar 

si pasoje e manifestimeve të paligjshme të 

udhëhequra nga Leka Zogu”. 

4.7.1997 - 

4.7.1997 2 

891 

Informacion i zëdhënësit për shtyp të 

Kryeministrit: “Mbi pjesëmarrjen e këtij të fundit 

në samitin e NATO-s në Madrid”. 

5.7.1997 - 

5.7.1997 1 

892 

Deklarate e Kryeministrit dhëne me rastin e 

nënshkrimit të marrëveshjes me Fondin Monetar 

Ndërkombëtar: “Për sigurimin e një programi 

mbështetje  dhe mbikëqyrje emergjente 

postkonfliktore”. 1997 - 1997 4 

893 

Informacion i zëdhënësit  të Qeverisë mbi vizitën e 

zhvilluar nga kryeministri në New York: “Për 

ndjekjen e punimeve të Asamblesë së Përgjithshme 

të Kombeve të Bashkuara dhe takimet e pasura me 

përfaqësues të lartë të shteteve të huaja”. 

26.9.1997 - 

29.9.1997 17 

894 

Njoftim për shtyp i zëdhënësit të Qeverisë: “Mbi 

takimin e Kryeministrit me këshilltarin special të 

Sekretares së Departamentit Amerikan të Shtetit në 

të cilin u diskutua realizimi i projekteve dhe 

programeve rajonale në dobi të Shqipërisë dhe 

shteteve ballkanike”. 

8.12.1997 - 

8.12.1997 1 

895 

Informacion mbi konferencën e Romës zhvilluar 

në 17 Tetor, 1997, konkluzionet, vlerësimet në 

aspektin politik, ekonomik si dhe mbështetjen e 

vendeve evropiane: “Për kapërcimin e situatës së 

vendosur në Shqipëri”. 

19.10.1997 - 

19.10.1997 6 

896 

Fjalimi i Kryeministrit mbajtur ditën e ndarjes nga 

jeta të Nënë Terezës. 

13.9.1997 - 13.9 

1997 3 

897 

Fjalimi i kryetarit të Këshillit të Ministrave: 

“Mbajtur gjatë ceremonisë përkujtimore të 

viktimave të Otrantos”. 

15.11.1997 - 

15.11.1997 3 

898 

Deklarate e zëdhënësit për shtyp të Kryeministrit: 

“Mbi mbytjen e një anijeje shqiptare në brigjet e 

Brindisit”. 1997 - 1997 2 

899 

Fjalimi i kryetarit të Këshillit të Ministrave: 

“Mbajtur gjatë ceremonisë së inaugurimit të 

institucionit të rehabilitimit të përndjekurve 

politike”. 

16.8.1997 - 

16.8.1997 3 

900 

Program pune i Komisionit Parlamentar të Mjeteve 

të informimit Publik për ripunimin dhe plotësimin 

e ligjit nr. 8221, dt. 14.5.1997: “Mbi radiot dhe 

televizionin publik dhe privat në Republikën 

Shqipërisë”. 

7.10.1997 - 

27.11.1997 4 
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901 

Deklarate e zyrës për shtyp të Kryeministrit: “Për 

përgënjeshtrimin e një lajmi mbi kompjuterizimin 

e rezultatit të zgjedhjeve”. 

10.6.1996 - 

10.6.1997 1 

  
DREJTORIA E PERSONEL -  

ORGANIZIMIT 

  

902 

Propozimi i Kryetarit të Këshillit të Ministrave 

dërguar Presidentit të Republikës së Shqipërisë: 

“Për diskutimin e anëtarëve të Qeverisë”, dekretet 

përkatëse. 

31.3.1997 - 

11.8.1997 12 

903 

Urdhër i KM-së drejtuar drejtuesve të 

institucioneve qendrore: “Mbi paraqitjen për 

miratim të strukturave dhe organigramave si dhe 

disa porosi mbi parimet në të cilat duhet të 

mbështetet ndërtimi i strukturës së ministrive dhe 

aparati i Kryeministrisë”. 

2.1.1997 - 

1.9.1997 26 

904 

Njoftime të KM-së dërguar ministrive të ndryshme 

për miratimi9n e strukturës dhe organikes , 

ndryshimet respektive bashke me pasqyrat me të 

dhënat përkatëse. 

27.8.1997 - 

8.1.1997 140 

905 

Pasqyre me të dhënat: “Mbi pagat e punonjësve të 

aparatit të KM-së mbështetur në vendimin nr. 324, 

dt. 16.4.1996”. 1997 - 1997 15 

906 

Njoftime të KM-së: “Për emërime dhe lirime nga 

detyra”, sipas propozimeve përkatëse bashkë me 

dokumentacionin e kandidaturave të emëruara. 

18.2.1997 - 

23.12.1997 152 

907 

Kërkesë e KM-së dërguar drejtuesve të 

institucioneve qendrore: “Për paraqitjen e 

propozimeve për emërime drejtoresh si dhe 

njoftime të këtij institucioni lidhur me çështjen në 

fjalë”. 

28.3.1997 - 

13.12.1997 40 

908 

Njoftime të KM-së: “Për emërime provizore”, 

sipas propozimeve përkatëse. 

21.1.1997 - 

18.12.1997 31 

909 

Njoftim, porosi të KM-së drejtuar ministrive dhe 

institucioneve të tjera qendrore: “Për respektimin e 

ligjit dhe verifikimin e dokumentacionit të 

kandidateve të propozuar për emërime”. 

1.11.1997 - 

1.11.1997 1 

910 

Informacione të KM-së dërguar Ministrisë së  

Financave: “Mbi numrin e punonjësve në organike 

që do të kenë aparatet e ministrive si dhe ato të 

këtij institucioni”, bashkë me pasqyrat e të 

dhënave përkatëse. 

23.9.1997 - 

23.12.1997 19 

911 

Kërkesë e KM-së drejtuar Ministrisë së Arsimit 

dhe Sporteve: “Për një shtesë në vendimin nr. 35, 

dt. 27.1.1997, mbi strukturën dhe organiken e 

kësaj ministrie”. 

11.2.1997 - 

11.2.1997 6 

912 

Propozimi i Ministrisë së Shëndetësisë dërguar 

KM-së: “Për rishikimin e strukturës dhe organike 

së kësaj ministrie si dhe relacioni i Departamentit 

të Administratës Publike”, në lidhje me çështjen në 

fjalë. 

10.11.1997 - 

10.11.1997 13 
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913 

Kërkesë e Ministrisë së Punëve të Jashtme drejtuar 

Kryetari të Këshillit të Ministrave: “Për miratimin  

e Këshillit emërues të Ministrisë së Punëve të 

Jashtme” si dhe përgjigja përkatëse. 

29.1.1997 - 

5.9.1997 5 

914 

Kërkesë e Ministrisë së Punëve Publike dhe 

Transportit drejtuar KM-së: “Për konfirmim 

emërtesë”, përgjigjja e këtij të fundit lidhur me 

çështjen në fjalë. 

2.10.1997 - 

2.10.1997 2 

915 

Njoftim i KM-së dërguar Universitetit të Tiranës: 

“Për vënie në dispozicion kuadri”. 

8.10.1997 - 

8.10.1997 1 

916 

Njoftim i KM-së: “Për pagesat e përfaqësuesit të 

këtij institucioni në grupin mbikëqyrës”. 

8.10.1997 - 

25.11.1997 6 

917 

Kërkesë e Ministrisë së Brendshme drejtuar 

Kryetarit të KM-së: “Për miratimin e një 

ndryshimi në strukturën e aparatit qendror të këtij 

institucioni”, si dhe përgjigja përkatëse. 

13.11.1997 - 

24.12.1997 2 

918 

Njoftim i KM-së mbi miratimin: “Për kualifikim 

afatshkurtër pranë Universitetit të Mastriht në 

Holandë”, bashkë me dokumentacionin përkatës. 

30.5.1997 - 

30.5.1997 9 

919 

Njoftime të KM-së: “Për ruajtjen e vendeve të 

punës të punonjësve që zhvillojnë kualifikime 

jashtë vendit”. 

7.4.1997 - 

2.12.1997 6 

920 

Propozime të KM-së, dërguar Presidentit të 

Republikës së Shqipërisë: “Për dhënie  dekoratash. 

5.2.1997 - 

5.8.1997 6 

921 

Njoftime të KM-së: “Për dhënie  shpërblimesh si 

dhe korrespondenca”, dhe dokumentacioni 

përkatës. 

28.8.1997 - 

5.12.1997 19 

922 

Njoftime, porosi të KM-së drejtuar Këshillit të 

rrethit Kolonjë: Mbi kriteret që duhen pasur 

parasysh në propozimet për shpallje Dëshmorë të 

Atdheut”. 

28.9.1997 - 

11.12.1997 5 

923 

Njoftime të KM-së dërguar institucioneve të 

ndryshme, komunave dhe bashkive në rrethe: “Për 

dhënie  pensionesh të posaçme shtetërore”, bashkë 

me dokumentacionin dhe korrespondencën 

përkatëse. 

22.4.1997 - 

17.12.1997 49 

924 

Korrespondencë e KM-së me institucione të 

ndryshme qendrore: “Për dërgim dokumentesh 

personale”. 

19.2.1997 - 

3.12.1997 8 

925 

Njoftim, kërkesë e KM-së drejtuar Institutit të 

Informatikës dhe Matematikes së Aplikuar: “Për 

realizimin e kartave të identitetit të anëtarëve të 

Qeverisë”. 

11.2.1997 - 

17.4.1997 3 

926 

Autorizime të KM-së: “Për dhënie  firme dhe 

veprime të ndryshme financiare”. 

18.3.1997 - 

18.3.1997 3 

927 

Urdhër prokurimi i KM-së: “Për zhvillimin e 

tenderit të rikonstruksionit të disa ambienteve të 

Departamentit të Zhvillimit Ekonomik dhe 

Koordinimit të Ndihmës së Huaj si dhe 

procesverbali i mbledhjes së Komisionit të 

27.1.1997 - 

30.1.1997 10 
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Prokurimit bashkë me kontratën e lidhur me 

firmën fituese Meld shpk”. 

928 

Njoftim i KM-së për shpalljen e firmës fituese 

“Zela shpk” në tenderin për: “Blerje letër 

fotokopje me format A4”. 

30.6.1997 - 

30.6.1997 1 

929 

Urdhër prokurimi, ftesë për kuotim i KM-së: “Për 

zhvillimin e tenderit me objekt blerjen e 

televizorëve me ngjyra së bashku me antenë, 

video, impiante stereofonike, procesverbalet e 

mbledhjeve të komisioneve të kuotimit të 

ofertave”, si dhe njoftimi i këtij institucioni për 

shpalljen e firmës fituese “Lindi shpk”. 

25.7.1997 - 

21.8.1997 12 

930 

Urdhra prokurimi, ftesa për kuotim të KM-së: “Për 

zhvillimin e tenderit me objekt rikonstruksionin e 

disa ambienteve të brendshme të KM-së, 

procesverbalet e mbledhjeve të Komisionit të 

Vlerësimit të ofertave si dhe kontrata e lidhur me 

firmën fituese Trefast sh.p.k”, bashkë me 

dokumentacionin përkatës. 

8.8.1997 - 

26.9.1997 89 

931 

Urdhër prokurimi i KM-së: “Për zhvillimin e 

tenderit me objekt blerjen e pajisjeve të mobilimit 

të zyrës së Kryeministrit, procesverbalet e 

mbledhjes së komisionit të prokurimit si dhe 

kontrata e lidhur midis këtij institucioni dhe firmës 

fituese Kozmetal srl”. 

18.9.1997 - 

29.9.1997 23 

932 

Urdhërprokurimi, ftese për oferte e KM-së: “Për 

zhvillimin e tenderit me objekt blerjen e disa 

pajisjeve mobilimi për aparatin e këtij institucioni, 

procesverbalet e mbledhjes së komisionit të 

vlerësimit si dhe kontrata e lidhur me firmën 

fituese Neva shpk”, bashkë me dokumentacionin e 

kësaj të fundit. 

18.9.1997 - 

10.10.1997 49 

933 

Urdhërprokurimi, ftese për kuotim e KM-së: “Mbi 

zhvillimin e tenderit me objekt blerje tapeti për 

disa ambiente të aparatit të KM-së”, si dhe 

procesverbalet e mbledhjeve të komisionit të 

prokurimit bashkë me kontratën e lidhur midis 

këtij institucioni dhe firmës fituese: Aral shpk”. 

22.9.1997 - 

31.10.1997 13 

934 

Urdhërprokurimi, ftesa për kuotim të KM-së: “Për 

zhvillimin e tenderit me objekt rikonstruksionin 

për krijimin e një banje të re dhe përmirësimin e 

kushteve teknike-elektrike të një ambienti të 

Kryeministrisë”, procesverbalet e mbledhjeve të 

komisionit të vlerësimit të ofertave si dhe kontrata 

e lidhur me firmën fituese “Eko shpk” bashkë me 

dokumentacionin përkatës. 

6.12.1997 - 

29.12.1997 64 

935 Njoftim i KM-së: “Për krijimin e komisionit të 15.10.1997 - 1 
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prokurimeve për blerjet me vlera të vogla”. 15.10.1997 

  
KOMITETI SHTETËROR  I KTHIMIT DHE 

KOMPESIMIT TË PRONAVE 

  

936 

Informacion i Komitetit Shtetëror  të Kthimit dhe 

Kompensimit të pronave ish-pronareve, dërguar 

Kryetarit të KM-së: Rreth problemeve në zbatimin 

e ligjit nga ana e Komisionit të Kthimit të 

Pronave”. 

4.3.1997 - 

4.3.1997 2 

937 

Informacione të Komitetit të kthimit dhe 

Kompensimit të Pronave ish-pronareve dërguar 

Kryetarit të KM-së: “Mbi gjendjen e ecurisë së 

zbatimit të ligjeve për kthimin dhe kompensimin e 

pronave nga komisionet përkatëse në bashki dhe 

rrethe”. 

24.4.1997 - 

26.8.1997 11 

  KOMITETI     SHQIPTAR   I   BIRËSIMEVE 

  

938 

Kërkesë e Komitetit Shqiptar të Birësimeve 

drejtuar Kryetarit të KM-së: “Për dhënien e 

miratimit mbi krijimin e grupit të sponsorizuar nga 

fondacioni amerikan “Bethany Christian Services” 

që do të përgatisë dosjet e fëmijëve të braktisur”, si 

dhe përgjigja përkatëse. 

22.1.1997 - 

5.2.1997 3 

939 

Relacion  i Komitetit Shqiptar të Birësimeve 

dërguar Kryetarit të KM-së: “Mbi vizitën e grupit 

të punës së këtij komiteti në Ankona të Italisë”. 

16.6.1997 - 

16.6.1997 2 

940 

Njoftim, kërkesë e Komitetit Shqiptar të 

Birësimeve drejtuar ambasadorit të Bashkimit 

Europian në Shqipëri: “Për marrjen në konsiderate 

dhe mbështetjen e projektit të këtij komiteti që 

synon të krijoje bërthamën e sektorit social në 

mbrojtje të të miturve”. 

5.5.1997 - 

6.5.1997 5 

941 

Njoftime, kërkesa të Komitetit Shqiptar të 

Birësimeve drejtuar kryetarit të KM-së: “Për 

dërgimin e përfaqësive të këtij komiteti në qendrat 

e lindjeve në Athinë, Romë, me shpenzimet e 

shtetit shqiptar”, bashkë me përgjigjen dhe 

dokumentacionin përkatës. 

26.12.1996 - 

11.11.1997 26 

  SEKTORI I FESË 

  

942 

Autorizime të Këshillit të Ministrave dërguar 

Drejtorisë së Doganave: “Për zhdoganimin e 

materialeve fetare pa taksa sipas ligjeve në fuqi me 

kërkesë të shoqatave bamirëse”. 

16.1.1997 - 

24.12.1997 155 

943 

Kërkesë e KM-së drejtuar Ministrisë së Punëve të 

Brendshme: “Për moslejimin e hyrjes në territorin 

e Republikës së  Shqipërisë të kryepeshkopit 

Anastas Janullatos”. 

14.9.1997 - 

14.9.1997 1 

  
DEPARTAMENTI I ADMINISTRATËS 

PUBLIKE 
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944 

Relacion i Departamentit të  Administratës Publike 

dërguar zëvendëskryeministrit mbi ndryshimet që 

kërkohen në propozimet: “Mbi strukturën dhe 

organigramën”, të dërguara nga institucionet 

qendrore. 

5.9.1997 - 

5.9.1997 1 

945 

Relacion i Departamenti i Administratës Publike 

dërguar Ministrit të Shtetit pranë Kryeministrit mbi 

propozimin: “Për miratimin e strukturës dhe 

organikës së Agjencisë Telegrafike Shqiptare” 

bashkë me pasqyrat përkatëse. 

7.7.1997 - 

29.10.1997 11 

946 

Urdhra të KM-së mbi derdhjen e fondeve: “Për 

pajisjen e punonjësve të administratës me dosje 

personale si dhe plotësimin e tyre”. 

14.1.1997 - 

29.4.1997 5 

947 

Informacion i Departamenti i Administratës 

Publike dërguar Ministrit të Shtetit pranë 

Kryeministrit: “Mbi takimin me SIGMA si një 

institucion që ofron asistence lidhur me funksionet 

teknike të çdo qeverie dhe që ka rolin e 

koordinatorit midis donatorëve”. 

18.9.1997 - 

18.9.1997 3 

948 

Kërkesë e zëvendëskryetarit të KM-së drejtuar 

ministrive dhe institucioneve qendrore: “Për 

dhënie  informacioni në lidhje me nr. e telefonave 

celulare dhe automjetet që disponojnë nëpunësit 

civile”. 

12.8.1997 - 

12.8.1997 3 

949 

Njoftim i Ministrit të Shtetit për Reformën 

Legjislative dhe marrëdhëniet me Parlamentin 

dërguar Sekretarit të Përgjithshëm të KM-së: “Mbi 

materialet dhe detyrat që i jepen punonjësve të 

Departamentit të Administratës Publike”. 

4.12.1997 - 

4.12.1997 1 

950 

Njoftime, kërkesa të KM-së drejtuar institucioneve 

të ndryshme: “Për kalim kapital automjetesh”. 

7.1.1997 - 

11.2.1997 15 

951 

Kërkesë e Këshillit Ministrave drejtuar prefekturës 

Tiranë: “Mbi pajisjen me autorizim për qarkullim 

jashtë orarit të gjendjes së jashtëzakonshme”. 

16.3.1997 - 

16.3.1997 1 

  
DREJTORIA E SHËRBIMEVE TË 

DOKUMENTACIONIT 

  

952 

Njoftim i Sekretarit të Përgjithshëm të KM-së: për 

zyrën e Arkivit, mbi vulosjen e dokumenteve që 

dalin nga ky institucion”. 

15.9.1997 - 

15.9.1997 1 

 


