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MATRICA E REKOMANDIMEVE 
 

KONSULTIMI PUBLIK SI NJË MJET EFEKTIV PËR PËRMIRËSIMIN E VENDIMMARRJES DHE DIALOGUT BIZNES-
INSTITUCIONE   

SEKRETARIATI KËSHILLI I INVESTIMEVE 
Maj  2022 

 
Matrica e Rekomandimeve ka për qëllim të përmbledhë Rekomandimet dhe Zgjidhjet e propozuara në Notën Teknike si dhe shërben edhe si një Plan i Brendshëm 
Monitorues i Sekretariatit në mënyrë që të ndjekë zbatimin e tyre.                                                                                                                     
Rekomandimet e mëposhtme janë rezultat i analizës dhe konsultimeve të Sekretariatit të KI me një numër të madh aktorësh dhe ekspertësh si në sektorin privat ashtu edhe 
në atë publik mbi funksionimin e mekanizmave të konsultimit publik-privat. Për një funksionim efiksas në praktikë të këtyre mekanizmave, pasqyrojmë më poshtë disa 
sugjerime dhe rekomandime të cilat synojnë të adresojnë gjetjet nëpërmjet një qasjeje të konsoliduar. Kjo qasje mbështetet në 3 (tre) shtylla kryesore: (a) zbatimin e detyrimeve 
të palëve (insitucione dhe përfaqësuesit e sektorit privat) sikurse parashikohen aktualisht në legjislacionin për konsultimin publik; (b) disa ndryshimeve ligjore të cilat nuk 
janë qëllim në vetvete, por instrumenta për zhvillimin e qëndrueshëm të konsultimit në afatmesëm sipas një kornize të thjeshtë rregullatore dhe premisa në funksion të rritjes 
së besimit të palëve të përfshira; (c) optimizimin e funksionaliteteve të regjistrit elektronik si një nga instrumentet e qeverisjes së hapur në drejtim të përdorimit të tyre sikurse 
ofrohen aktualisht dhe përmirësimeve të mundshme në funksion të rritjes së aksesit, transparencës dhe ndërgjegjësimit;  
 

Fusha e Ndërhyrjes / Rekomandimi 
Institucioni 

Përgjegjës/Institucione të 
përfshira në zbatim 

Afati 

Rekomandim 1  

Zgjerimi i objektit të ligjit nr. 146/2014 ‘Për Njoftimin dhe Konsultimin Publik’1, duke shtuar edhe 
projektaktet normative nënligjore2 - VKM dhe Udhëzime të Ministrave të cilat rregullojnë një apo disa 
marrëdhënie juridike në nivel qëndror dhe vendor me ndikim për sipërmarrjen dhe në veçanti ato në fushën e 
taksave dhe tatimeve, fiskale, doganore, prokurimeve dhe konçesioneve/partneritetit publik-privat dhe që nuk 

 
 
 
 

KM 
 

 
 
 
 

Afatmesëm 

 
1 Ndryshimi i i neneve 1, 4 dhe 15. 
2 Ky rekomandim është në koherencë me gjetjet e analizës së KI, komentet nga shoqatat e biznesit dhe dhomat e tregëtisë, me rekomandimet e Komisionit Europian si edhe me nëvojën për të patur akte nënligjore më cilësore të cilat shpesh 
kanë rezultuar problematike për klimën e biznesit (p.sh: ndryshimet gjatë 2021 në Udhëzimin nr.24 ‘Për Procedurat Tatimore’ sa i takon procedurës së bllokimit të llogarive të subjekteve debitore dhe personit fizik me cilësinë e 
administratorit, krijoi një konfuzion të menjëhershëm dhe të panevojshëm për bizneset, e cila nuk do të kishtë ndodhur në kushtet e një konsultimi të mirë dhe sipas procedurave që parashikohen aktualisht për projekt-aktet ligje). Në 
Raport Progresin 2021 për Shqipërinë konstatohet se: ‘ ëhile the 2014 Laë on public consultation, laying doën the procedural norms for transparency and public participation in decision-making, is generally in line ëith European standards, 
consultations often remain artificial exercises. In addition, the scope of the laë needs to be extended to government decisions. The guidelines and monitoring frameëork for public consultation adopted in January aim to improve governance 
arrangements for a better implementation of the laë (see also Public Administration reform). Termi aktet normative nënligjore i referohet përkufizimit të dhënë në nenin 3 pika 2 të ligjit 44/2015 “Kodi i Proçedurave 
Administrative i RSH” dhe shpjegimit në Komentarin e Kodit të Proçedurave Administrative nga SIGMA-2018.  
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bien në kategorinë e kufizimeve sipas përcaktimeve të nenit 4.  Si rregull, afatet për konsultimin e projekt-akteve 
normative nënligjore rekomandohet të jenë përkatësisht 20 ditë pune dhe 40 ditë pune sikurse është parashikuar 
në nenin 15 të ligjit. Në mënyrë që të mos kufizohet efikasiteti i organeve administrative për të rregulluar me 
aktet e tyre çështje të ngutshme dhe që parashikimi i mësipërm të jetë sa më proporcional me qëllimin që synohet 
për konsultimin e projekt-aktit me grupet e interesit, afati i konsultimit në raste të veçanta mund të parashikohet 
të jetë të paktën 10 ditë punë. Në këto raste organi publik bashkë me projekt-aktin normativ nënligjor duhet të 
publikojë në regjistër edhe arsyet për konsultimin e tij brenda afatit të shkurtuar prej të paktën 10 ditë pune.  

 
 

MFE 
 

MSHMS 
 

MSHMP 
 
 

Rekomandim 2  

Raportet e Vlerësimit të Ndikimit (RIA/VNR)3 si dokumenta thelbësorë konsultimi në vetvete dhe që 
sugjerojnë alternativat e zgjidhjeve rregullatore, rekomandohet të jenë objekte të konsultimit publik 
që në fazat e hershme të konceptimit të projektaktit (përpara vetë përgatitjes së projektaktit) dhe pjesë 
e paketës së dokumentave që publikohen në regjistrin elektronik së bashku me projektaktin, njoftimin 
për konsultim dhe të dhënave të tjera lidhura me konsultimin e projektakteve.  

Zbatimi i menjëhershëm i këtij detyrimi për institucionet i cili parashikohet edhe në Udhëzuesin për Proçesin e 
Konsultimit Publik4 sugjerohet të shoqërohet në një afat të mesëm edhe me një parashikim të qartë në nenin 6 
Detyrimi për njoftimin dhe konsultimin publik të ligjit nr.146/2014 ‘Për Njoftimin dhe Konsultimin Publik’, duke 
ngritur në nivelin e ligjit detyrimet e institucioneve sa i takon RIA/VNR të përcaktuara në aktet nënligjore.  

 

 
KM (Dept. VNR) 

 
Ministritë  

 

 

 
Afatmesëm  

 
 

Rekomandim 3  

Strukturimi i një mekanizmi efikas dhe të qartë për masat administrative në rastin e moszbatimit të 
dispozitave të ligjit 146/2014 ‘Për Njoftimin dhe Konsultimin Publik’ si një instrument proporcional 
për rritjen e ndërgjegjësimit të organit publik dhe administratës për zbatimin e detyrimeve në fushën 
e konsultimit publik5.  

KM 
 

ZVKM 

Afatmesëm  
 

 
3 Formati i RIA/VNR miratuar me VKM nr.197 datë datë 11.4.2018 
4 Urdhëri nr. 3 datë 29.01.2021 të Sekretarit të Përgjithshëm të KM “Për Miratimin e Udhëzuesit Për Proçesin e Konsultimit Publik”. 

5Strukturimi i mekanizmave të masave administrative mund të ndjekë modelet e parashikuara në ligje të ngjashme si: Ligji 107/2021 “Për Bashkëqeverisjen”, Ligjin 119/2014 “Për të Drejtën e Informimit” 



 

3 
 

Masat administrative rekomandohet të mundësojnë jo vetëm përgjegjësinë administrative të koordinatorit për 
njoftimin dhe konsultimin publik, por edhe të eprorit dhe/ose titullarit të organit publik sipas përkufizimit në 
ligj, në rastet kur mungesa e konsultimit dhe/ose shkelja e procedurave të konsultimit publik (p.sh. mospublikimi 
i raportit të konsultimit) nuk ka ardhur për shkak të veprimeve ose mosveprimeve të koordinatorit. Për këtë 
rekomandohet të rishikohet neni 21 i ligjit 146/2014 ‘Për Njoftimin dhe Konsultimin Publik’ duke krijuar kështu 
një mekanizëm kontrolli të detyrave dhe funksioneve administrative të përfshira drejtpërdrejtë në konsultimin e 
projektaktit.  

 

Rekomandim 4  

Përmbushja në kohë e detyrimit institucional nga ana e Ministrive për Publikimin e Planeve Vjetore të 
Konsultimit Publik dhe të Raporteve të Konsultimit Publik në regjistrin elektronik dhe në faqet zyrtare 
të institucioneve në internet.  

Për këtë sugjerohet:  

(a) menjëherë, zbatimi rigoroz i afateve mbi publikimin e tyre sikurse janë përcaktuar në Udhëzuesin për Proçesin e 
Konsultimit Publik. 

(b) në afatmesëm sugjerohet të vlerësohet mundësia e parashikimit të një afati për publikimin e tyre në nenin 6 
Detyrimi për njoftimin dhe konsultimin publik të ligjit. 

 

 
 
 

KM  
 

Dept. i zhvillimit dhe 
Mirëqeverisjes (KM) 

 
 Ministritë  

 
 
 

Afatshkurtër 

Rekomandim 5 

Ndonëse ka progres, shoqatat/dhomat e tregtisë duhet të rrisin kapacitetet e tyre, e të punojnë për një 
standard më të lartë ndërveprimi në proçeset e konsultimit të politikave publike në vend. 
 Për këtë, duhet të rrisin kapacitet manaxheriale/burimet dhe ekspertizën përsa i përket: (a) gjithëpërfshirjes në 
përfaqësim; (b) advokimit të interesave të anëtarëve (sipas sektorëve, madhësisë së kompanive apo 
vendndodhjes gjeografike të tyre); (c) rritjes së kapaciteteve të sektorit privat për të qënë aktivë në procesin e 
vendimmarrjes institucionale nëpërmjet qasjes proaktive për të propozuar në mënyrë transparente iniciativa 
ligjore që rregullojnë çështje të sipërmarrjes. Në nivel strategjik, burimet e sfidat e tyre për një standard më të 
lartë institucional, mund të kërkojnë një analizë më të thelluar, me opsione që konsiderojnë edhe “modelin e 
përfaqësimit të biznesit” duke fuqizuar rolin e dhomave të tregëtisë duke ju deleguar dhe besuar dhënien e 
shërbimeve ndaj sipërmarrjeve. Në këtë kontekst, riaktivizimi i grupit të punës për rishikimin e draft ligjit të 

 
 

MFE/  
  

Shoqatat+Dhomat e 
tregtisë dhe Industrisw 

 
 

Afatgjatë 
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dhomave të biznesit nëpërmjet konsultimit të gjerë me të gjithë aktorët, mund të jetë një opsion për fuqizimin 
e rolit të dhomave dhe shoqatave të biznesit.  
 

Rekomandim 6 

Institucionalizimi i procesit të identifikimit te aktorëve të konsultimit sipas përcaktimeve të Udhëzimit 
për Konsultimin Publik dhe Matricës orientuese.  

Për këtë qëllim ministritë/njesitë e vetëqeverisjes vendore të përgatisin dhe publikojnë në mënyrë transparente 
dhe të hapur për regjistrim (shembull  modeli i Kuvendit të Shqipërisë) listën e identifikuar të aktorëve potentiale 
për konsultim (përfshirë por pa u kufizuar në individë, ekspertë, think-tanks, OJF, dhoma të tregëtisë dhe 
shoqata biznesi, partnerë për zhvillimi, platforma të konsultimit publik-privat, universitete, institute kërkimore) 
si edhe kategorizimin e bizneseve sipas sektorëve të ekonomisë dhe veprimtarisë së tyre faktike, për t’i përfshirë 
në kohë dhe me vullnet që në fazat e para të konsultimit të projektakteve sipas fushave të tyre të interesit. 

 

 
 
KM  
 
Dept. i zhvillimit dhe 
Mirëqeverisjes (KM) 
 
Ministritë 
 
Njesitë e vetëqeverisjes 
vendore 

    
 
 
           Afatmesëm 

 
Rekomandim 7 

Përmirësimi i funksionaliteteve të regjistrit elektronik për njoftimin dhe konsultimin publik për të 
krijuar akses të lehtë për të gjithë grupet e interesit duke mundësuar:  

(1) Interaktivitet (mundësi regjistrimi të subjekteve për fushat kur duan të marrin njoftime automatike me e-mail) 
dhe njoftime automatike me email mbi statusin e procedures së konsultimeve publike (hapur/mbyllur/kërkim 
mendimi brenda institucioneve/rihapur/shtyrë etj); 

(2) Gjenerim i raporteve sasiore të monitorimit të procedurave të njoftimit dhe konsultimit publik për publikun, 
dhomat e tregëtisë/shoqatat e biznesit dhe grupet e interesit si mekanizma të rritjes së transparencës dhe 
presionit pozitiv ndaj institucioneve për më shumë fokus në procedurat e konsultimit publik. 

 

 
 

KM 
 

AKSHI 
 

MINISTRITË 

 
 

Afatmesëm 

Rekomandim 8 

Promovimi i regjistrit elektronik si standardi ligjor i njoftimit dhe konsultimit publik si edhe 
ndërgjegjësimi i përdoruesve (institucione dhe biznes) mbi bërjen transparente të sugjerimeve, 
komenteve dhe përgjigjeve mbi projektaktet.  

(1) Ndjekja dhe zbatimi i praktikave të mira të konsultimit publik duke mos u mjaftuar me procesin e njoftimit dhe 
konsultimit publik të projektakteve vetëm sipas standardit bazë ligjor, por duke diversifikuar metodat e 

 
 
           
 
 
   

KM 

 
 
 
 
 
 

Afatmesëm 
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konsultimeve publike (takime të hapura, sondazhe etj.) sipas parashikimeve të ligjit  për të mundësuar një 
spektër më të gjerë të palëve të interesuara, por duke u bërë transparente në regjistër. 

(2) Organizimi i trajnimeve të përbashkëta (përfaqësues të institucioneve dhe sektorit privat) me fokus të drejtat 
dhe detyrat e palëve në kuadër te procesit të konsultimit me synim rritjen e besimit, ku palët kanë vullnet të 
komunikojnë dhe të respektojnë detyrimet qe rrjedhin nga kërkesat e ligjit të njoftimit dhe konsultimit publik 
dhe ligjeve të veçanta. 

 

Dept. i zhvillimit dhe 
Mirëqeverisjes (KM) 

 
AKSHI 

 
            MINISTRITË 
 

Shoqatat+/Dhomat e 
tregtisë dhe Industrisë 

 

Rekomandim 9 

Optimizimi i funksionaliteteve të regjistrit elektronik nga ana e organeve të vetëqeverisjes vendore si 
organe publike në kuptim të ligjit 146/2014 duke publikuar në regjistrin elektronik projektaktet objekt 
i konsultimit në komunitetet lokale si edhe raportet e konsultimeve individuale.  

Publikimi në regjistrin elektronik, nuk kufizon zbatimin e mekanizmave, procedurave dhe afateve të zbatueshme 
sipas ligjeve të veçanta, por krijon mundësi më të mëdha gjithëpërshirje dhe transaprence në vendimmarrjen 
lokale si dhe krijon mundësi për unifikimin e praktikave të konsultimit publik.  

 

 
KM  

 
Dept. i zhvillimit dhe 
Mirëqeverisjes (KM) 

 
AKSHI 

 

Njësitë e vetëqeverisjes 
vendore 

 
Shoqata e Bashkive të 

Shqipërisë 
 

Shoqata për autonomi 
vendore 

 
 
 
 

Afatmesëm 

Rekomandim 10 
 
Rritja e rolit dhe kapaciteteve institucionale në lidhje me funksionin e koordinatorit të konsultimit 
publik brenda institucioneve duke sugjeruar që përmbushja e funksioneve të jetë përgjegjësi e 
strukturave në nivel më të lartë se specialist. Përshkrimet e punës duhet të përcaktojnë qartë të drejtat dhe 
detyrat e koordinatorëve të njoftimit dhe konsultimit publik brenda institucionit sa i takon aksesit në 
informacion për projektaktet e planifikuara për konsultim apo të konsultuara, si edhe mënyrën e raportimit, 

 
 
 

KM  
 

Dept. i zhvillimit dhe 
Mirëqeverisjes (KM) 

 
DAP 

 
 
 
 

Afatmesëm 
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publikimin transparent të aktiviteteve para dhe pas konsultative si edhe të mënyrës së ndërveprimit me aktorët 
e konsultuar. 
 

 
Ministritë 

 
 

   

   

   

 

 
SUGJERIME TË ANËTARËVE 

 

 
SUBJEKTI 

Ndoshta është koha që Qeveria qeveria të bëjë një analizë të brendshme për të kuptuar se çfarë nuk funksionon në zbatimin 
e ligjit për konsultimin publik. Sikurse u theksua, ka ardhur koha për amendimin e ligjit duke përfshirë minimalisht në objektin 
e tij edhe aktet nënligjore6. 

Elmazaj, FIAA 

Problematike është identifikimi i aktorëve të konsultimit, duke theksuar se ligji për dhomat e tregtisë dhe industrisë duhet të 
risillet për diskutim në kushtet kur përfaqësimi i biznesit në një numër të madh shoqatash është i fragmentarizuar dhe kur 
përfaqësimi përballë administratës është shpeshherë konfuz.7 

Ines Muçostepa, Unioni i Dhomave të Tregtisë 
dhe Industrisë  

  

  

 

SHKURTIME:  

 

KM – Kryeministria 

ZVKM- Zëvëndëskryeministria 

MFE – Ministria e Financave dhe Ekonomisë 

 
6 Ky sugjerim i Z Elmazaj është në linjë me rekomandimin nr 1 më sipër 
7 Ky sugjerim i Znj Muçostepa është në linjë me rekomandimin nr 5 më sipër 
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Dept. RIA – Departamenti që koordinon Vlerësimin e Ndikimit Rregullator 

AKSHI – Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit 

DAP – Departamenti i Administratës Publike 

MSHMS – Ministri i Shtetit për Mbrojtjen e Sipërmarrjes 

MSHMP – Ministri i Shtetit për Marrëdhënien me Parlamentin  

 

 

AFATI: 

 
Afatshkurtër- periudhë nga 1 muaj në 6 muaj.                                  
Afatmesëm – periudhë nga 6 muaj në 1 vit.  
Afatgjatë - periudhë mbi 1 vit. 


