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Vendim i KQZ
nr. 9, datë 10.2.2014

VENDIM
Nr. 6/2014
PËR EMËRIMIN E NJË ANËTARI TË BORDIT TË KOMISIONERËVE TË ENTIT
RREGULLATOR TË ENERGJISË (ERE)
Në mbështetje të nenit 78 të Kushtetutës, të nenit 4 të ligjit nr. 9072, datë 22.5.2003, “Për
sektorin e energjisë elektrike”, të ndryshuar, dhe të nenit 111 të Rregullores së Kuvendit, me propozimin
e Ekipit Përzgjedhës,
KUVENDI
I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË
VENDOSI:
I. Zoti Maksim Shuli emërohet anëtar i Bordit të Komisionerëve të Entit Rregullator të
Energjisë.
II. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
KRYETARI
Ilir Meta
Miratuar në datën 6.2.2014
VENDIM
Nr. 7/2014
PËR EMËRIMIN E KRYETARIT TË BORDIT TË KOMISIONERËVE TË ENTIT
RREGULLATOR TË ENERGJISË (ERE)
Në mbështetje të nenit 78 të Kushtetutës, të nenit 4 të ligjit nr. 9072, datë 22.5.2003, “Për
sektorin e energjisë elektrike”, të ndryshuar, dhe të nenit 111 të Rregullores së Kuvendit, me propozimin
e Ekipit Përzgjedhës,
KUVENDI
I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË
VENDOSI:
I. Zoti Petrit Ahmeti emërohet Kryetar i Bordit të Komisionerëve të Entit Rregullator të
Energjisë.
II. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
KRYETARI
Ilir Meta
Miratuar në datën 6.2.2014
VENDIM
Nr. 8/2014
PËR NGRITJEN E KOMISIONIT HETIMOR TË KUVENDIT PËR TË KONTROLLUAR
ZBATIMIN E LEGJISLACIONIT NË FUQI GJATË PROCESIT TË LËVIZJEVE TË
BURIMEVE NJERËZORE TË POLICISË SË SHTETIT
Në mbështetje të neneve 7, 77 dhe 78 të Kushtetutës, të neneve 5, 6, 8 e 9 të ligjit nr. 8891, datë
2.5.2002, “Për organizimin dhe funksionimin e komisioneve hetimore të Kuvendit”, si dhe të nenit 25 të
Rregullores së Kuvendit, me propozimin e një grupi deputetësh të Grupit Parlamentar të Partisë
Demokratike,
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KUVENDI
I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË
VENDOSI:
I. Ngritjen e komisionit hetimor të Kuvendit për shqyrtimin e kërkesës së një grupi prej 36
deputetësh të Grupit Parlamentar të Partisë Demokratike.
II. Objekti i punës së komisionit hetimor është:
Kontrolli i zbatimit të legjislacionit në fuqi për procesin e lëvizjeve të burimeve njerëzore në
Policinë e Shtetit, për periudhën 15 shtator 2013 - 31 janar 2014, përfshirë largimet, transferimet dhe
punësimet e reja në polici, me qëllim për të njohur e verifikuar tërësisht këtë proces dhe pasojat e sjella
në garantimin e sigurisë publike.
III. Komisioni ka të drejtë të hetojë dhe të bëjë transparencë të plotë për çdo çështje që përfshihet
në objektin e punës së tij, në përputhje me parimet kushtetuese, veçanërisht parimin e ndarjes dhe
balancimit të pushteteve, si dhe duke respektuar dhe duke mos mbivendosur kompetencat e organeve të
drejtësisë.
IV. Komisioni hetimor, i ngritur sipas këtij vendimi, bashkë me raportin përfundimtar, i paraqet
Kuvendit në seancë plenare rekomandime në lidhje me nxjerrjen e përgjegjësive, përfshirë ato
institucionale, ndryshime apo miratime ligjesh, lidhur me Policinë e Shtetit.
V. Komisioni hetimor përbëhet nga 15 deputetë, 8 nga mazhoranca e 7 nga opozita. Emrat e
anëtarëve të komisionit përcaktohen me vendim të Kuvendit.
VI. Komisioni e ushtron veprimtarinë e tij për një afat 2-mujor nga miratimi i këtij vendimi.
VII. Ngarkohet Kryetari i Kuvendit që menjëherë të caktojë mjediset dhe mjetet e punës së
komisionit, si dhe personelin e nevojshëm, duke vënë në dispozicion edhe ekspertë juristë.
VIII. Ngarkohet Sekretari i Përgjithshëm i Kuvendit që të marrë masa për zbatimin e vendimit të
Kuvendit dhe të urdhrave të Kryetarit të Kuvendit, për mbarëvajtjen e punës së komisionit, si dhe
krijimin e kushteve të nevojshme logjistike për veprimtarinë normale të tij.
IX. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
KRYETARI
Ilir Meta
Miratuar në datën 6.2.2014
VENDIM
Nr.7, datë 3.2.2014
PËR DHËNIEN E MANDATIT TË DEPUTETIT TË KUVENDIT KANDIDATIT TË LISTËS
SHUMEMËRORE TË PARTISË LËVIZJA SOCIALISTE PËR INTEGRIM NË QARKUN
DURRËS, PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, në mbledhjen e datës 3.2.2014, me pjesëmarrjen e:
Lefterije
Luzi (Lleshi)
kryetare
Hysen
Osmanaj
anëtar
Klement
Zguri
anëtar
Vera
Shtjefni
anëtare
Shqyrtoi çështjen me
OBJEKT: Për dhënien e mandatit të deputetit të Kuvendit, kandidatit të listës shumemërore të
Partisë Lëvizja Socialiste për Integrim, në qarkun e Durrësit, për plotësimin e vakancës së njoftuar nga
Kuvendi i Shqipërisë pas heqjes dorë nga mandati i deputetit të znj. Merita Kuçi.
KËRKUES: Kuvendi i Republikës së Shqipërisë.
BAZA LIGJORE: Neni 23, pika 1, germa “a”, dhe neni 175, pika 2, i ligjit nr 10019, datë
29.12.2008 “Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë” i ndryshuar.
KQZ, pasi shqyrtoi dokumentacionin e paraqitur dhe dëgjoi diskutimet e përfaqësuesve të partive
politike,
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VËREN:
Nëpërmjet shkresës nr.125 prot., datë 31.1.2014, drejtuar KQZ-sё, Sekretari Përgjithshëm i
Kuvendit, znj. Albana Shtylla, njofton krijimin e vakancës për shkak të heqjes dorë nga mandati i
deputetit të Kuvendit të Shqipërisë të znj. Merita Kuçi, deputete e zonës zgjedhore, qarku Durrës.
Neni 164 i Kodit Zgjedhor përcakton se në rast të ndërprerjes së mandatit të deputetit, Kuvendi
njofton KQZ-në për krijimin e vakancës dhe KQZ-ja merr vendim për dhënien e mandatit kandidatit të
radhës në listën shumemërore të së njëjtës parti politike në zonën zgjedhore përkatëse, regjistruar sipas
nenit 67 të Kodit Zgjedhor.
Kolegji Zgjedhor, me vendimin nr. 33, datë 2.8.2013, ka shpërndarë mandatet dhe ka përcaktuar
kandidatët fitues për zonën zgjedhore, qarku Durrës, në zgjedhjet për Kuvendin të vitit 2013. Sipas
vendimit të sipërcituar, Partia Lëvizja Socialiste për Integrim për zonën zgjedhore, qarku Durrës, për
zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë të datës 23 Qershor 2013 ka fituar 1 mandat dhe kandidati fitues nga
lista shumemërore e Partisë Lëvizja Socialiste për Integrim për qarkun e Durrësit, është kandidati me
numër rendor 1 (një) z.Lefter Koka.
Pas njoftimit nga Kuvendi për krijimin e vakancës për shkak të heqjes dorë nga mandati i
deputetit të Kuvendit të Shqipërisë të Z.Lefter Koka, deputet i zonës zgjedhore qarku Durrës, Komisioni
Qendror i Zgjedhjeve, me vendimin nr. 2 datë 20.01.2014, i ka dhënë mandatin e deputetit të Kuvendit
të Republikës së Shqipërisë znj. Silvana Maksuti.
Pas njoftimit nga Kuvendi për krijimin e vakancës, për shkak të heqjes dorë nga mandati i
deputetit të Kuvendit të Shqipërisë të znj.Silvana Maksuti, deputete e zonës zgjedhore qarku Durrës,
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, me vendimin nr. 6, datë 28.1.2014, i ka dhënë mandatin e deputetit të
Kuvendit të Republikës së Shqipërisë znj. Merita Kuçi.
Rezulton se lista shumemërore e Partisë Lëvizja Socialiste për Integrim në qarkun e Durrësit nuk
i plotëson të gjitha kriteret e përcaktuara në nenin 67 të Kodit Zgjedhor dhe konkretisht, nuk plotëson
kriterin e gjinisë, duke mos patur një në tre emrat e parë kandidat nga secila gjini. KQZ-ja, me vendimin
nr. 341, datë 11.5.2013, vendosi sanksionin administrativ “gjobë” në masën 4 milionë lekë ndaj Partisë
Lëvizja Socialiste për Integrim. Në bazë të nenit 175, pika 2 të Kodit Zgjedhor, KQZ-ja, në rast vakance
të krijuar në mandatet e fituara nga lista shumemërore e LSI-së, në zonën zgjedhore, qarku Durrës,
duhet të zbatojë dhe sanksionin plotësues, duke zëvendësuar vakancën e krijuar me kandidatin e radhës
nga gjinia më pak e përfaqësuar.
KQZ-ja, me vendimin nr. 341, datë 11.5.2013 “Për miratimin e listave shumemërore të Partisë
Lëvizja Socialiste për Integrim, pjesëtare e koalicionit “Aleanca për Shqipërinë Europiane” për zgjedhjet
për Kuvendin e Shqipërisë 2013”, ka miratuar listën shumemërore të Partisë Lëvizja Socialiste për
Integrim për 12 zonat zgjedhore, së bashku me deklaratat model 03, për vendet sipas kuotës gjinore të
listës shumemërore për çdo zonë zgjedhore.
Sipas deklaratës model 03, për vendet sipas kuotës gjinore të listës shumemërore për çdo zonë
zgjedhore, në listën shumemërore të LSI-së, në qarkun Durrës, rezulton se kandidatja nga gjinia më pak
e përfaqësuar, e cila renditet pas zj. Merita Kuçi, është kandidatja me numër rendor 12 (dymbëdhjetë),
znj. Klodjana Shefqet Pashkaj.
PËR KËTO ARSYE,
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, mbështetur në nenin 23, pika 1, germa “a” dhe nenin 175,
pika 2 të ligjit nr 10019, datë 29.12.2008 “Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar,
VEND0SI:
T’i japë mandatin e deputetit të Kuvendit të Republikës së Shqipërisë, kandidatit të radhës në
listën shumemërore të Partisë Lëvizja Socialiste për Integrim, qarku Durrës, znj. Klodjana Shefqet
Pashkaj.
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Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.
Kundёr kёtij vendimi mund tё bёhet ankim nё Kolegjin Zgjedhor, pranё Gjykatës sё Apelit
Tiranё, brenda 30 (tridhjetë) ditёve nga shpallja e kёtij vendimi.
Kryetare: Lefterije Luzi (Lleshi)
Anëtarë: Hysen Osmanaj, Klement Zguri, Vera Shtjefni
VENDIM
Nr. 9, datë 10.2.2014
PËR DHËNIEN E MANDATIT TË DEPUTETIT TË KUVENDIT KANDIDATIT TË LISTËS
SHUMEMËRORE TË PARTISË LËVIZJA SOCIALISTE PËR INTEGRIM NË QARKUN
DURRËS, PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, në mbledhjen e datës 10.2.2014, me pjesëmarrjen e:
Lefterije
Luzi (Lleshi)
kryetare
Hysen
Osmanaj
anëtar
Klement
Zguri
anëtar
Vera
Shtjefni
anëtare
Shqyrtoi çështjen me
OBJEKT: Për dhënien e mandatit të deputetit të Kuvendit, kandidatit të listës shumemërore të
Partisë Lëvizja Socialiste për Integrim, në qarkun e Durrësit, për plotësimin e vakancës së njoftuar nga
Kuvendi i Shqipërisë pas heqjes dorë nga mandati i deputetit të znj. Klodjana Pashkaj.
KËRKUES: Kuvendi i Republikës së Shqipërisë.
BAZA LIGJORE: Neni 23, pika 1, germa “a”, dhe neni 175, pika 2 i ligjit nr 10019, datë
29.12.2008 “Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar.
KQZ-ja, pasi shqyrtoi dokumentacionin e paraqitur dhe dëgjoi diskutimet e përfaqësuesve të
partive politike,
VËREN:
Nëpërmjet shkresës nr.171 prot., datë 7.2.2014, drejtuar KQZ-sё, Sekretari Përgjithshëm i
Kuvendit, znj. Albana Shtylla, njofton krijimin e vakancës për shkak të heqjes dorë nga mandati i
deputetit të Kuvendit të Shqipërisë të znj. Klodjana Pashkaj, deputete e zonës zgjedhore qarku Durrës.
Neni 164 i Kodit Zgjedhor përcakton se, në rast të ndërprerjes së mandatit të deputetit, Kuvendi
njofton KQZ-në për krijimin e vakancës dhe KQZ-ja merr vendim për dhënien e mandatit kandidatit të
radhës në listën shumemërore të së njëjtës parti politike në zonën zgjedhore përkatëse, regjistruar sipas
nenit 67 të Kodit Zgjedhor.
Kolegji Zgjedhor, me vendimin nr. 33, datë 2.8.2013, ka shpërndarë mandatet dhe ka përcaktuar
kandidatët fitues për zonën zgjedhore, qarku Durrës, në zgjedhjet për Kuvendin të vitit 2013. Sipas
vendimit të sipërcituar, Partia Lëvizja Socialiste për Integrim për zonën zgjedhore, qarku Durrës, për
zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë të datës 23 Qershor 2013 ka fituar 1 mandat dhe kandidati fitues nga
lista shumemërore e Partisë Lëvizja Socialiste për Integrim për qarkun e Durrësit, është kandidati me
numër rendor 1 (një) z.Lefter Koka.
Pas njoftimit nga Kuvendi për krijimin e vakancës për shkak të heqjes dorë nga mandati i
deputetit të Kuvendit të Shqipërisë të Z.Lefter Koka, deputet i zonës zgjedhore qarku Durrës, Komisioni
Qendror i Zgjedhjeve me vendimin nr. 2 datë 20.1.2014, i ka dhënë mandatin e deputetit të Kuvendit të
Republikës së Shqipërisë znj. Silvana Maksuti.
Pas njoftimit nga Kuvendi për krijimin e vakancës për shkak të heqjes dorë nga mandati i
deputetit të Kuvendit të Shqipërisë të Znj.Silvana Maksuti, deputete e zonës zgjedhore qarku Durrës,
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, me vendimin nr. 6 datë 28.1.2014, i ka dhëne mandatin e deputetit të
Kuvendit të Republikës së Shqipërisë znj. Merita Kuçi.
Pas njoftimit nga Kuvendi për krijimin e vakancës për shkak të heqjes dorë nga mandati i
deputetit të Kuvendit të Shqipërisë të znj. Merita Kuçi, deputete e zonës zgjedhore qarku Durrës,
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Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, me vendimin nr. 7 datë 3.2.2014, i ka dhënë mandatin e deputetit të
Kuvendit të Republikës së Shqipërisë znj. Klodjana Pashkaj.
Rezulton se lista shumemërore e Partisë Lëvizja Socialiste për Integrim në qarkun e Durrësit nuk
i plotëson të gjitha kriteret e përcaktuara në nenin 67 të Kodit Zgjedhor dhe konkretisht, nuk plotëson
kriterin e gjinisë, duke mos patur një në tre emrat e parë kandidat nga secila gjini. KQZ-ja, me vendimin
nr. 341, datë 11.5.2013, vendosi sanksionin administrativ “gjobë” në masën 4 milionë lekë ndaj Partisë
Lëvizja Socialiste për Integrim. Në bazë të nenit 175, pika 2 të Kodit Zgjedhor, KQZ-ja, në rast vakance
të krijuar në mandatet e fituara nga lista shumemërore e LSI-së, në zonën zgjedhore, qarku Durrës, duhet
të zbatojë dhe sanksionin plotësues, duke zëvendësuar vakancën e krijuar me kandidatin e radhës nga
gjinia më pak e përfaqësuar.
KQZ-ja, me vendimin nr. 341, datë 11.5.2013 “Për miratimin e listave shumemërore të Partisë
Lëvizja Socialiste për Integrim, pjesëtare e koalicionit “Aleanca për Shqipërinë Europiane” për zgjedhjet
për Kuvendin e Shqipërisë 2013”, ka miratuar listën shumemërore të Partisë Lëvizja Socialiste për
Integrim për 12 zonat zgjedhore, së bashku me deklaratat model 03, për vendet sipas kuotës gjinore të
listës shumemërore për çdo zonë zgjedhore.
Sipas deklaratës model 03 për vendet sipas kuotës gjinore të listës shumemërore për çdo zonë
zgjedhore, në listën shumemërore të LSI-së, në qarkun Durrës, rezulton se kandidatja nga gjinia më pak
e përfaqësuar, e cila renditet pas znj. Klodjana Pashkaj, është kandidatja me numër rendor 13
(trembëdhjetë), znj. Ermira Përparim Koçi.
PËR KËTO ARSYE,
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, mbështetur në nenin 23, pika 1, germa “a” dhe nenin 175,
pika 2 të ligjit nr. 10019, datë 29.12.2008 “Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar,
VENDOSI:
T’i japë mandatin e deputetit të Kuvendit të Republikës së Shqipërisë, kandidatit të radhës në
listën shumemërore të Partisë Lëvizja Socialiste për Integrim qarku Durrës, znj. Ermira Përparim Koçi.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.
Kundёr kёtij vendimi mund tё bёhet ankim nё Kolegjin Zgjedhor, pranё Gjykatës sё Apelit
Tiranё, brenda 30 (tridhjetë) ditёve nga shpallja e kёtij vendimi.
Kryetare: Lefterije Luzi (Lleshi)
Anëtarë: Hysen Osmanaj, Klement Zguri, Vera Shtjefni
VENDIM
(i shkurtuar)
Gjykata e Rrethit Gjyqësor Elbasan, me vendimin nr. 29 (13-2014-84), datë 9.1.2014, vendosi
shpalljen të zhdukur të shtetasit Shkëlzen Gjoni, i biri i Ibrahimit dhe Myneveres, i datëlindjes
20.6.1975, duke përcaktuar si datë të zhdukjes datën 1.1.1993, si dhe caktimin e shtetasit Ibrahim Gjoni
kujdestar për administrimin e pasurisë së tij.
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Abonimet vjetore për Fletoren Zyrtare mund të bëhen pranë Postës Shqiptare
ose pranë Qendrës së Botimeve Zyrtare, në adresën: Bulevardi “Gjergj Fishta”,
mbrapa ish-ekspozitës “Shqipëria Sot”, tel: 04 24 27 007.
Çmimi i abonimit pranë Postës Shqiptare, për Fletoret Zyrtare 2014, është 16 000 lekë.
Çmimi i abonimit në QBZ është 14 000 lekë pa detyrimin e shpërndarjes në adresa.

Formati: 61x86/8
Shtypshkronja e Qendrës së Botimeve Zyrtare
Tiranë, 2014

Çmimi 8 lekë

