
RAPORTIM NË LIDHJE MË DËGJESAT E PUBLIKUT  

Gjatë vitit 2016, Ministria e Mjedisit ka kryer në mënyrë të rregullt procesin e  konsultimit 

me publiku të akteve legjislacionin mjedisor, planet dhe programet strategjike në përputhje 

me legjislacionin mjedisor si dhe në përputhje me ligjin për ligjin nr. 146/2014, “Për 

Njoftimin dhe Konsultimin Publikut”. 

Në mënyrë të rregullt Ministria e Mjedisit njofton organizimin e dëgjesës publike për aktin 

(ligj ose VKM) që parashikon të dërgojë për mendim në ministritë e linjës, të paktën 15 ditë 

përpara datës së organizimit të dëgjesës tek një rrjet aktorësh të interesuar, që shkon deri 

në disa qindra adresa elektronike, dhe në rast Planesh Strategjike ose Strategjive drafti 

qëndron në  rreth 30 ditë përpara dhe 30 ditë të tjera për komente. 

Draft-dokumenti dërgohet gjithmonë elektronikisht tek aktorët e interesuar duke i 

informuar për ditën e dëgjesës së publikut, që kryesisht zhvillohet në sallën e mbledhjeve të 

Ministrisë së Mjedisit. Publiku i interesuar ose marr pjesë fizikisht në dëgjesë, ose dërgojnë 

komentet e tyre me shkrim në adresën zyrtare të ministrisë, që është info@moe.gov.al. 

Përveç dërgimit të emalit tek individë, shoqata, autoritete apo ente publike, njoftimi shpallet 

edhe në faqen zyrtare të ministrisë gjatë gjithë ditëve që i paraprijnë dëgjesës me publikun. 

Në përfundim të dëgjesës, brenda 5 ditëve pune, Ministria harton minutat e takimit, të cilat 

u shpërndahen pjesëmarrësve për komente të mëtejshme, e në vijim publikohen në faqen 

zyrtare të ministrisë. 

Gjatë vitit 2016, Ministria e Mjedisit ka organizuar  dëgjesa me publikun, pa përfshirë disa 

dhjetëra tryeza të ndryshme konsultative me shoqërinë civile, donatorët, etj, apo aktivitete 

të tjera ndërgjegjësuese apo konsultuese. 

1. Për draft ligjin “Për miratimin e rregullave, procedurave dhe kritereve për pajisjen me 

çertifikatën e ekspertit për vlerësimin e ndikimit në mjedis, ekspertizën mjedisore dhe 

auditimin mjedisor”       07.01.2016 

2. Për draft ligjin “Për moratoriumin e gjuetisë në Republikën e Shqipërisë”   

           08.02.2016 

 

3. NAP- proces konsultimi (takimi i 6)      29. 04.2016 

4. Strategjia Kombetare mbi ndryshiimet Klimatike – diskutimi i parë  12.05.2016 

5. Për draft VKM-në: "Rregullat dhe kriteret për menaxhimin e mbetjeve nga gomat e 

përdorura"         13.05.2016 

6. Për draft VKM-në -“Për disa shtesa dhe ndryshime në VKM nr.1353, datë 
10.10.2008  “Për përcaktimin e rregullave për paraqitjen e kërkesës, mbajtjen dhe 

mailto:info@moe.gov.al


plotësimin e dokumentacionit teknik, si dhe të kritereve e të proçedurave të 
zvogëlimit të sipërfaqes e të vëllimit të fondit pyjor”;  

06.06.2016 
7. Për draft VKM-në “Për disa shtesa dhe ndryshime në VKM nr.1374, datë 

10.10.2008  “Për përcaktimin e rregullave dhe të proçedurave, që ndiqen për heqjen, 
shtimin dhe ndryshimin e destinacionit të fondit kullosor”; 

06.06.2016 
8. Për draft VKM-në “Për kriteret dhe rregullat e shfrytëzimit të pyjeve dhe të shitjes së 

materialit drusor e të prodhimeve të tjera pyjore e jopyjore”;  
06.06.2016 

9. Për draft VKM-në “Për transferimin sipas listave të inventarit të pyjeve dhe kullotave 
publike, aktualisht në administrim të Ministrisë së Mjedisit dhe ish 
komunave/bashkive, në pronësi të bashkive”   

06.06.2016 
10. Për draft VKM-në “Për kufizimin e shkarkimeve të përbërësve organike të 

avullueshëm nga përdorimi i tretësve organikë në disa bojra, llaqe dhe produkte për 
lustrimin e mjeteve”        03.10.2016 

11. Për draft VKM-në Për rikuperimin e avujve të benzinës në fazën e dytë gjatë mbushjes 
së mjeteve motorike në stacionet e shitjes së karburanteve"                        03.10.2016 

12. Për draft VKM-në "Për përmasat për kufizimin e shkarkimit të përbërësve organikë të 
avullueshëm nga përdorimi i tretësve organikë në disa veprimtari dhe instalime". 

 03.10.2016 
 

13. Plani per Zbatim per ndotësve Organik te Qëndrueshëm    13.10 2016 

 

14. Për raportin e tretë Kombëtar në Kuadër të Konventës  për Ndryshimet Klimatike 

18.10.2016 

 

15. Për draft ligjin “Për zonat e mbrojtura” dëgjesë në  Shkodër  24.10.2016 

 

16. Për draft ligjin “Për zonat e mbrojtura” dëgjesë në  Librazhd  26.10.2016  

 

17. Për draft ligjin “Për zonat e mbrojtura” dëgjesë në  Vlorë   28.10.2016 
 

18. Për draft ligjin “Për zonat e mbrojtura” dëgjesë në  Tiranë, me shoqatat mjedisore 

           31.10.2016 

 

19. Për  “Planin Kombëtar të Cilësisë së Ajrit”     25.11.2016 
 

20. Për draft ligjin “Për zonat e mbrojtura” dëgjesë në  Korçë   02.11.2016 

 

21. Për draft ligjin “Për zonat e mbrojtura” dëgjesë në Kukës   04.11.2016 



 

22. Për draft ligjin “Për zonat e mbrojtura” dëgjesë në  Tiranë, me akademikë dhe profesorë 
në universitete që kanë lidhje me fushën që mbulon draft akti     
       07.11.2016 

 

23.  Për draft ligjin “Për zonat e mbrojtura” dëgjesë në  Tiranë, me donatorët që veprojnë 
në fushën e Mjedisit.                                                                                                       
         10.11.2016 

 

24. Udhëzimi i Përbashkët i Ministrit të Mjedisit, Ministrit përgjegjës për Tregtinë dhe 
Ministrit të Arsimit “Mbi kërkesat minimale për programet e trajnimit,dëshmive të 
trajnimeve për përsonat fizik, çertifikimit për personat fizik dhe sipërmarrësit, si edhe 
sistemi i vlerësimit të tyre”       25.11. 2016 

 

25. Projektudhëzuesi i Përbashkët “Mbi formatet e raportimit të cilësisë së lëndëve 
djegëse”         25.11.2016 

 

26. Udhëzim i Përbashkët i Ministrit të Mjedisit dhe Ministrit përgjegjës për Ekonominë 
“Kërkesat dhe metodat standarte të kontrollit të rrjedhjeve të gazeve serrë të florinuara 
nga pajisjet”          25.11. 2016,  

 
.  

27. “Masat ligjore të parashikuara për Kapitullin 27 Mjedisi në Programin Kombwtar 
Integrimit Europian(PKIE)”.       06.12.2016 

 

28. Për draft ligjin “Për heqjen nga fondi pyjor dhe kullosor publik dhe pakësimin në vëllim 
të fondit pyjor e kullosor publik në një sipërfaqe prej 283.41 ha pjesë e ekonomisë 
pyjore “Arrën”, të Qarkut Kukës, që do të përdoret nga shoqëria “Afrimi-k” sh.p.k, për 
shfrytëzimin e FE - NI”           29.12.2016  

 

Personi i Kontaktit për Dëgjesat e Publikut : Znj. Edlira Dersha, specialiste sektori i 

Komunikimit dhe Transparencës e-mail edlira.dersha@moe.gov.al 
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 Emërtimi i 

ligjit apo 

strategjisë  

Kordin

atori 

për 

konsult

imin 

publik  

Forma e 

njoftimit  

Palët e 

përfshira në 

konsultim 

Forma e 

konsulti

mit 

(marrja 

e 

rekoman

dimeve) 

 

Afati i 

dorëzimit 

të 

komenteve 

A ka 

patur 

zgjatje 

apo 

përsëritje 

Shqyrtimi 

i 

komentev

e  

Raporti 

për 

transpare

ncë në 

vendimma

rrje  

Shqyrtimi i 

ankesave nëse ka  

1. Ligji për 

Moratoriumin 

e Gjuetisë në 

Republikën e 

Shqipërisë  

 

Znj. 

Edlira 

Dersha, 

Pikë 

Fokale 

për 

Aarhusi

n 

Publikim në 

faqen zyrtare 

të Ministrisë 

të njoftimit 

për Dëgjesën 

dhe të draft-

dokumentit 

dhe njoftim 

elektronik në 

qindra adresa 

 

Federatat e 

Gjuetisë, 

Shoqatat e 

Gjuetarëve, 

Shoqatat 

mjedisore, 

ekspertë të 

pavarur, 

institucione 

shtetërore, 

donatorë dhe 

partnerë 

ndërkombëta

rë, 

akademikë, 

studentë të 

mjedisit, 

gazetarë, 

dhomat e 

tregtisë 

Me 

shkrim 

dhe 

nëpërmje

t 

diskutim

eve 

(mbajtja 

e 

minutave 

të 

takimit) 

Dokumenti 

është 

dërguar në 

momentin 

e dërgimit 

të njoftimit 

për 

organizimi

n e 

Dëgjesës 

Publike, 

rreth 10 

ditë para + 

7-10 ditë 

pas 

organizimit 

të Dëgjesës 

Po  Moratoriu

mi ka 

patur 

kundërshti

me nga 

Federatat e 

Gjuetarëve 

Dëgjesa 

Publike 

është 

zhvilluar 

me datë 

08.02.2016 

Moratoriumi ka 

patur kundërshtime 

nga Federatat e 

Gjuetarëve, por 

mbështetje të fortë 

nga shoqatat 

mjedisore 

 

Federata e 

gjuetarëve e ka 

dërguar çështjen në 

Gjykatë 

2. Ligji për 

Administrimi

n e Fondit 

Kombëtar 

Pyjor dhe 

Kullosor në 

Republikën e 

Shqipërisë  

 

Znj. 

Edlira 

Dersha, 

Pikë 

Fokale 

për 

Aarhusi

n 

Publikim në 

faqen zyrtare 

të Ministrisë 

të njoftimit 

për Dëgjesën 

dhe të draft-

dokumentit 

dhe njoftim 

Shoqatat e 

pyjeve dhe 

kullotave, 

shoqatat 

mjedisore, 

ekspertë të 

pavarur, 

institucione 

shtetërore, 

Me 

shkrim 

dhe 

nëpërmje

t 

diskutim

eve 

(mbajtja 

e 

Ligji për 

pyjet është 

një 

dokument i 

diskutuar 

në disa 

dhjetëra 

tryeza në 

Po  Ligji ka 

patur 

komente të 

ndryshme 

nga grupe 

të 

ndryshme 

interesi 

Dëgjesa 

Publike 

është 

organizuar 

në MM në 

datë 

08.07.2015 

Ligji ka patur 

komente të 

ndryshme, 

procedura nuk ka 

patur kontestime 
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elektronik në 

qindra adresa 

 

donatorë dhe 

partnerë 

ndërkombëta

rë, 

akademikë, 

studentë të 

mjedisit, 

gazetarë, 

dhomat e 

tregtisë 

minutave 

të 

takimit) 

dy-tre vitet 

e fundit 

3.  Ligji për 

Menaxhimin 

e Integruar të 

Kimikateve  

Znj. 

Edlira 

Dersha, 

Pikë 

Fokale 

për 

Aarhusi

n 

Publikim në 

faqen zyrtare 

të Ministrisë 

të njoftimit 

për Dëgjesën 

dhe të draft-

dokumentit 

dhe njoftim 

elektronik në 

qindra 

adresa... 

 

Shoqatat 

mjedisore, 

ekspertë të 

pavarur, 

institucione 

shtetërore, 

donatorë dhe 

partnerë 

ndërkombëta

rë, 

akademikë, 

studentë të 

mjedisit, 

gazetarë, 

dhomat e 

tregtisë. 

Me 

shkrim 

dhe 

nëpërmje

t 

diskutim

eve 

(mbajtja 

e 

minutave 

të 

takimit) 

Dokumenti 

dërgohet 

në 

momentin 

e dërgimit 

të njoftimit 

për 

organizimi

n e 

Dëgjesës 

Publike, 

rreth 15 

ditë para + 

7-10 ditë 

pas 

organizimit 

të 

Dëgjesës. 

Jo  Jo Dëgjesa 

Publike 

është 

organizuar 

në MM në 

datë 

16.06.2015 

Nuk ka patur 

ankesa 

4. Ligji për 

heqjen nga 

fondi pyjor 

dhe kullosor 

kombëtar të 

sipërfaqes 

dhe 

zvogëlimin 

në vëllim të 

Znj. 

Edlira 

Dersha, 

Pikë 

Fokale 

për 

Aarhusi

n 

Jo  Jo  Jo  Jo  Jo  Jo  Jo  Nuk është zhvilluar 

dëgjesë për këtë 

projektligj, pasi ai  

vjen si pasojë e 

Licensës minerare 

të dhëna nga 

Ministria përkatëse; 

pra procesi i 

konsultimit me 
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fondit pyjor 

kombëtar, në 

ngastrat e 

ekonomive 

pyjore dhe 

kullosore 

“Mamëz-

Kalimash”, 

në objektin 

“Mamëz”, të 

qarkut të 

Kukësit, që 

do të 

përdoren nga 

shoqëria 

“Victoria 

Invest 

International”

sh.p.k., për 

shfrytëzimin 

e mineralit të 

nikelit silikat 

publikun në parim 

duhet të jetë kryer 

para marrjes së 

licensës minerare; 

çdo procedurë tjetër 

që vijon nga 

Ministria e Mjedisit 

është detyrim që 

vjen nga licensa që 

kompania ka marrë 

më parë 

5.  Ligji për 

Zonat e 

Mbrojtura  

Znj. 

Edlira 

Dersha, 

Pikë 

Fokale 

për 

Aarhusi

n 

Publikim në 

faqen zyrtare 

të Ministrisë 

të njoftimit 

për Dëgjesën 

dhe të draft-

dokumentit 

dhe njoftim 

elektronik në 

qindra adresa 

 

Shoqatat 

mjedisore, 

ekspertë të 

pavarur, 

institucione 

shtetërore, 

donatorë dhe 

partnerë 

ndërkombëta

rë, 

akademikë, 

studentë të 

mjedisit, 

gazetarë, 

pushteti 

Me 

shkrim 

dhe 

nëpërmje

t 

diskutim

eve 

(mbajtja 

e 

minutave 

të 

takimit) 

Dokumenti 

është 

publikuar 

me disa 

javë në 

faqen e 

Ministrisë, 

dërguar në 

adresa 

elektronike  

Jo  Ligji ka 

patur 

komente të 

natyrës 

teknike 

dhe në 

përgjithësi 

është 

mbështetur 

nga grupet 

e interesit  

Janë 

zhvilluar 

dëgjesa në 

rrethet 

Shkodër, 

Vlorë, 

Kukës, 

Librazhd, 

Korçë , dhe 

3 dëgjesa 

në Tiranë, 

1 me 

donatorët, 

1 me botën 

akademike 

Nuk ka patur 

ankesa 
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vendor, 

administratat 

e zonave të 

mbrojtura, 

etj.  

dhe një 

tjetër me të 

gjitha 

grupet e 

interesit, 

zhvilluar 

në 

Ministrinë 

e Mjedisit 

në datë 

31.10.2016 

– 8 DP në 

total  

6.  Plani 

Kombëtar për 

Integrimin 

Europian – 

Kapitulli për 

Mjedisin  

Znj. 

Edlira 

Dersha, 

Pikë 

Fokale 

për 

Aarhusi

n 

Publikim në 

faqen zyrtare 

të Ministrisë 

të njoftimit 

për Dëgjesën 

dhe të draft-

dokumentit 

dhe njoftim 

elektronik në 

qindra adresa 

 

Shoqatat 

mjedisore, 

ekspertë të 

pavarur, 

institucione 

shtetërore, 

donatorë dhe 

partnerë 

ndërkombëta

rë, 

akademikë, 

studentë të 

mjedisit, 

gazetarë, 

pushteti 

vendor 

Me 

shkrim 

dhe 

nëpërmje

t 

diskutim

eve 

(mbajtja 

e 

minutave 

të 

takimit) 

Dokumenti 

është 

publikuar 

me disa 

javë në 

faqen e 

Ministrisë, 

dërguar në 

adresa 

elektronike 

Jo Ka patur 

komente 

teknike, 

por jo 

kundërshti

me  

Dëgjesa 

është 

zhvilluar 

me datë 6 

dhjetor 

2016 

 

Nuk ka patur 

ankesa 

7.  Projektligji  

“Për heqjen 

nga fondi 

pyjor dhe 

kullosor 

publik dhe 

pakësimin në 

vëllim të 

Znj. 

Edlira 

Dersha, 

Pikë 

Fokale 

për 

Aarhusi

n 

Publikim në 

faqen zyrtare 

të Ministrisë 

të njoftimit 

për Dëgjesën 

dhe të draft-

dokumentit 

dhe njoftim 

Shoqatat e 

pyjeve dhe 

kullotave, 

shoqatat 

mjedisore, 

ekspertë të 

pavarur, 

institucione 

Me 

shkrim 

dhe 

nëpërmje

t 

diskutim

eve 

(mbajtja 

Dokumenti 

është 

publikuar 

me disa 

javë në 

faqen e 

Ministrisë, 

dërguar në 

Jo Ka patur 

komente 

teknike, 

dhe 

kundërshti

me në 

parim për 

dhënie të 

Dëgjesa 

është 

zhvilluar 

me datë 29 

dhjetor 

2016 

 

Shoqatat mjedisore 

janë në parim 

kundër dhënies së 

të sipërfaqeve 

pyjore në 

shfrytëzim   
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fondit pyjor e 

kullosor 

publik në një 

sipërfaqe prej 

283.41 ha 

pjesë e 

ekonomisë 

pyjore 

“Arrën”, të 

Qarkut 

Kukës, që do 

të përdoret 

nga shoqëria 

“Afrimi-k” 

sh.p.k, për 

shfrytëzimin 

e FE - NI” 

 

elektronik në 

qindra adresa 

 

shtetërore, 

donatorë dhe 

partnerë 

ndërkombëta

rë, 

akademikë, 

studentë të 

mjedisit, 

gazetarë, 

dhomat e 

tregtisë 

e 

minutave 

të 

takimit) 

adresa 

elektronike 

sipërfaqes 

nga 

shoqatat 

mjedisore  

 



RAPORTIM NË LIDHJE MË DËGJESAT E PUBLIKUT  

Gjatë gjashtëmujorit të parë të 2017, Ministria e Mjedisit ka kryer në mënyrë të rregullt 

procesin e  konsultimit me publiku të akteve legjislacionin mjedisor, planet dhe programet 

strategjike në përputhje me legjislacionin mjedisor si dhe në përputhje me ligjin për ligjin nr. 

146/2014, “Për Njoftimin dhe Konsultimin Publikut”. 

Në mënyrë të rregullt Ministria e Mjedisit njofton organizimin e dëgjesës publike për aktin 

(ligj ose VKM) që parashikon të dërgojë për mendim në ministritë e linjës, të paktën 15 ditë 

përpara datës së organizimit të dëgjesës tek një rrjet aktorësh të interesuar, që shkon deri 

në disa qindra adresa elektronike, dhe në rast Planesh Strategjike ose Strategjive drafti 

qëndron në  rreth 30 ditë përpara dhe 30 ditë të tjera për komente. 

Draft-dokumenti dërgohet gjithmonë elektronikisht tek aktorët e interesuar duke i 

informuar për ditën e dëgjesës së publikut, që kryesisht zhvillohet në sallën e mbledhjeve të 

Ministrisë së Mjedisit. Publiku i interesuar ose marr pjesë fizikisht në dëgjesë, ose dërgojnë 

komentet e tyre me shkrim në adresën zyrtare të ministrisë, që është info@moe.gov.al. 

Përveç dërgimit të emalit tek individë, shoqata, autoritete apo ente publike, njoftimi shpallet 

edhe në faqen zyrtare të ministrisë gjatë gjithë ditëve që i paraprijnë dëgjesës me publikun. 

Në përfundim të dëgjesës, brenda 5 ditëve pune, Ministria harton minutat e takimit, të cilat 

u shpërndahen pjesëmarrësve për komente të mëtejshme, e në vijim publikohen në faqen 

zyrtare të ministrisë. 

Gjatë kësaj periudhe, Ministria e Mjedisit ka organizuar ose ka marrë pjesë në këto dëgjesa 

me publikun: 

  

1. Për draft ligjin “Për Ndryshimet Klimatike ” , dëgjesa e tretë     

              28.02.2017 

 

2. Për draft strategjinë dhe planin e veprimit “Për zbutjen e Ndryshimeve Klimatike”  

             

             04.03.2017 

 

3. Rol mbikëqyrës Për dëgjesën për Vlerësimin Strategjik të zonës së Divjakës në lidhje 
me resortin që mendohet të ndërtohet nga firma Mabetex dëgjesë në Divjak   
        

           28.04.2017 
 

mailto:info@moe.gov.al


Personi i Kontaktit për Dëgjesat e Publikut : Znj. Edlira Dersha, specialiste sektori i 

Komunikimit dhe Transparencës e-mail edlira.dersha@moe.gov.al 
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