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PËRMBLEDHJE E MINUTAVE TË MBLEDHJES 

KËSHILLI I INVESTIMEVE (KI) 

MBLEDHJA XXVII 

“Konsultimi publik si një mjet efektiv për përmirësimin e vendimmarrjes dhe dialogut 
biznes-institucione” 

 

Tiranë, 1 Qershor 2022, 14:00 – 15:30 

 

Mbledhja u mbajt në formë hibride (fizikisht dhe virtualisht) dhe u drejtua nga Ministrja e 
Financave dhe Ekonomisë, znj. Delina Ibrahimaj, Kryetare e KI. Në mbledhje morën pjesë 16 
anëtarë të KI dhe mbi 30 vëzhgues – përfaqësues të shoqatave të biznesit vendas dhe të huaj dhe 
institucioneve shtetërore në Shqipëri. 

 

1. Hapja e Mbledhjes nga Ministrja Delina Ibrahimaj, Kryetare e KI 

Në fjalën e saj hyrëse, Ministrja Ibrahimaj u shpreh se konsultimi publik është në themel të hartimit 

të politikave të qeverisë. Që prej vitit 2014 është miratuar ligji për konsultimin publik i cili tashmë 

ka një zbatueshmëri të gjerë. Portali i konsultimit publik është menduar si një instrument që do të 

sillte bashkë sektorin privat me politikëbërjen duke lejuar evidentimin më të mirë të të gjitha 

problematikave të proceseve legjislative të iniciuara duke garantuar transparencë në procesin e 

hartimit të projektligjeve dhe mundësinë për të kontribuar në reformat e ndërmarra. Në 2022, 

brenda konsultimit publik u bë pjesë i gjithë publiku i gjerë nëpërmjet Këshillimit Kombëtar. Që 

prej vitit 2017, MFE ka hedhur në konsultim publik 52 projektligje për të cilat vetëm 8 prej tyre 

kanë marrë reagim nga sektori privat. Nuk është bërë vetëm hedhja në portalin publik, por edhe 

janë organizuar tryeza të rrumbullakëta, takime, apo edhe diskutime publike për një proces sa më 

gjithëpërfshirës. Ligji për faturën elektronike (fiskalizimi), i cili u hodh jo vetëm në konsultimin 

publik, por edhe u diskutua gjerësisht me palët e interesit, në fund mori një formë përfundimtare 

me shumë ndryshime krahasuar me formën fillestare që u paraqit. Studimi i Sekretariatit të KI, por 

edhe diskutimet në këtë mbledhje, do të ndihmojnë për ta përmirësuar akoma më shumë procesin. 

Sikurse informuar në mbledhjen e mëparshme të KI, MFE ka ndërmarrë një iniciativë për 

analizimin dhe ndërmarrjen e nismave ligjore (aty ku është e arsyeshme) për rekomandime që 

dhoma të ndryshme kanë dhënë për procese të ndryshme që varen jo vetëm nga MFE, por nga e 

gjithë qeveria, që kanë të bëjnë me përmirësimin e klimës së biznesit dhe të investimeve. Shumë 

shpejt do të organizohet një takim i dytë me këtë fokus ku do të analizohen edhe një herë të gjithë 

rekomandimet dhe të paraqiten të gjithë hapat që janë ndërmarrë. 5 muajt e fundit kanë qenë 

intensivë me takime ndërmjet dhomave të tregtisë dhe ekspertëve të MFE-së. 8 nga rekomandimet 

e dhëna nga dhomat e tregtisë janë të lidhura me procesin e konsultimit publik, të cilat ndoshta do 

të jenë edhe pjesë e takimit të sotëm. Një pjesë e rekomandimeve janë të zbatuara aktualisht por 

kanë nevojë për vendimmarrje dhe diskutime të mëtejshme. Për shembull, një rekomandim i 

dhomave të tregtisë ka qenë që të bëhen pjesë e konsultimit publik edhe aktet nënligjore të cilat 

shoqërojnë projektligjet e rëndësishme dhe në disa raste japin edhe detaje të rëndësishme mbi 

zbatueshmërinë e projektligjeve—gjë e cila ka nevojë të risillet në vëmendje. Gjithashtu ka patur 

propozime përsa i përket procedurave paraprake që duhet të kryejnë institucionet ligjzbatuese dhe 

institucionet propozuese të legjislacioneve me qëllim që edhe përpara se të hidhet për konsultim 
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publik formalisht projektligji apo nisma ligjore të ketë një diskutim paraprak. Kjo është një praktikë 

që MFE për disa nga projektligjet e rëndësishme e ka ndërmarrë, kryen një proces konsultimi jo 

publik të mbyllur, me qëllim që të arrihet një ligj i cili merr parasysh të gjithë rekomandimet e 

ekspertëve të fushës. Ligji për tatimin mbi të ardhurat i cili gjatë javëve të fundit ka patur shumë 

diskutime edhe në media, do të hidhet për konsultim publik javën e ardhshme por është në fazat 

e finalizimit ku pjesë e kësaj etape janë edhe takimet me ekspertët e fushës. Qeveria ka si qëllim që 

të kryejë reforma për një qeverisja sa më gjithëpërfshirëse ku të gjithë palët e interesit të jenë të 

përfshira në vendimmarrje me synim arrijtjen e zhvillimit ekonomik dhe të vendit.   

 

2. Prezantimi i analizës së Sekretariatit   

Znj. Diana Leka (Angoni), Sekretariati i KI, falenderoi përfaqësuesit e shoqatave dhe institucionet 
publike për bashkëpunimin, dhe informoi se analiza e Sekretariatit mbi sfidat e konsultimit publik 
me fokus sektori privat - institucione, fokusohet në katër shtylla kryesore: i) niveli i transparencës 
së procedurave të konsultimit, ii) rëndësia e identifikimit në kohë dhe të duhur të përfaqësuesve të 
sektorit privat, iii) efektiviteti i mekanizmeve ekzistues të konsultimit, dhe iv) niveli i 
ndërgjegjësimit të palëve mbi përdorimin e teknologjisë në procesin e konsultimit. Ndërkohë, 
rekomandimet për një përmirësim të procesit, konsiderojnë si parakusht angazhim serioz të organit 
publik dhe shoqatave për të respektuar detyrimet që parashikon ligji. Më specifikisht, 
rekomandimet fokusohen në zbatimin e kërkesave të ligjit për publikime në kohë, VNR, ndryshime 
të mundshme ligjore që lidhen me zgjerimin e objektit të ligjit si edhe optimizimin e funksioneve 
të regjistrit për rritjen e aksesit dhe ndërgjegjësimin. 

 

3. Përmbledhje e diskutimeve kryesore 

Znj. Ekaterina Solovova, BERZH, theksoi rëndësinë e temës së kësaj mbledhje. Ajo nënvizoi 
domosdoshmërinë e angazhimit të plotë të të gjitha palëve në mënyrë që procesi i konsultimit 
publik të jetë sa më efektiv. Ekzistenca e mekanizmave aktualë të vendosur nga qeveria është një 
fillim i mirë. Megjithatë, ka nevojë për angazhim dhe besim të ndërsjellë në mënyrë që këto mjete të jenë efektive. 
Ne mund dhe duhet ta përmirësojmë procesin dhe të rrisim ndërgjegjësimin për mjetet dhe 
procesin, por nëse palët e interesuara nuk angazhohen në mënyrë të vazhdueshme, proaktive dhe 
konstruktive, atëherë asnjë mjet nuk do të zgjidhë problemin. Në fund, znj. Solovova shprehu 
gatishmërinë e BERZH-it për të ndihmuar në zbatimin e disa prej rekomandimeve të miratuara në 
këtë mbledhje. 

Z. Enio Jaço, Amcham, u shpreh se konsultimi publik është shumë i rëndësishëm dhe është një nga 
shtyllat e punës së Amcham, ku edhe është bashkëpunuar me grupet e punës të krijuara nga MFE. 
Në fakt ka një përfshirje të ulët të sektorit privat në këtë drejtim dhe arsyeja kryesore ka të bëjë me 
mungesën e besimit. Aktualisht ekziston një platformë dhe kjo shërben si një fillim i mbarë i 
procesit të KP. Por kjo platformë ka disa defekte serioze. Ajo që ne kemi identifikuar ka të bëjë 
me faktin që ligjit të konsultimit publik i mungon mekanizmi zbatues. Në analizën tonë, ne gjykojmë që 
mbi 50% e ligjeve që miratohen nuk i nënshtrohen rregullave të përcaktuara nga ligji mbi 
informimin dhe konsultimin publik, për të cilin mendojmë që është një ligj i mirë. Prandaj 
theksojmë se mekanizmi detyrues zbatues do të ndihmonte në këtë drejtim. Gjithashtu, në lidhje 
me ankimimin ndaj mungesës së konsultimit ne kemi hartuar edhe disa rekomandime sesi ky proces 
mund të përmirësohet. 
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Z. Aleko Polo, Bashkimi i Prodhuesve Shqiptarë, theksoi se konsultimi publik bëhet i rëndësishëm 
atëherë kur ai është efektiv. Fakti që sektori privat ka reaguar vetëm për 8 projek-akte nga 52 tregon 
një mungesë të fortë besimi. Le të jemi të hapur dhe të pranojmë që konsultimet e bëra deri më 
sot nuk kanë fare vlerë dhe bëhen në mënyrë sipërfaqësore. Standardi, referuar ligjit për 
konsultimin publik, është njoftimi i projekt-akteve tek regjistri i njoftimit dhe konsultimit publik, 
për të cilin jo vetëm shoqatat por as anëtarët e tyre tanë nuk e kanë idenë se çfarë ndodh. Që 
procesi i konsultimit publik të bëhet efektiv duhen gjetur disa mekanizma më të thjeshta, sesa 
regjistri, të cilat të bëhen në kohën dhe vendin e duhur. Takimet publike janë shumë të 
rëndësishme, sidomos takimet para se ligjet të publikohen në regjistër. Takimet mbi konsultimin 
publik duhet të bëhen në ambientet e shoqatave/dhomave (ato më seriozet) në mënyrë që të 
krijohet një klimë më familjare pasi shpesh takimet e realizuara nëpër ministri ku 
ministrat/zv.ministrave nuk qëndrojnë deri në fund të takimit duke lënë aty disa drejtora të cilët 
nuk kanë asnjë fuqi politike dhe as mundësi të bëjnë ndryshime. Theksoi edhe rëndësinë e 
konsultimit të projektakteve, i cili mesa u deklarua këtu do të merret parasysh. Gjithashtu, 
mbështeti edhe sugjerimin për vendosjen e sanksioneve në rast të moszbatimit të ligjit të KP. 

 
Z. Emanuel Salinas, Banka Botërore, u shpreh se realizimi i dialogut mes sektorit publik dhe privat 
është një proces i vështirë. Ai u ndal në disa mësime të nxjerra nga eksperienca e vendeve të tjera.  

▪ Së pari, është shumë mirë të ekzistojë një platformë e KP, por ajo duhet të ketë vizibilitet të lartë 
dhe të jetë lehtësisht e aksesueshme nga të gjithë. Gjithashtu përveç platformës, është e rëndësishme 
ekzistenca e mekanizmit i cili të ftojë publikun t’i bashkohet kësaj platforme (të tilla si mediat 
sociale për shembull).   

▪ Së dyti, duhet të ekzistojë një model “kampion” në lidhje me procesin e KP si edhe një 
ndërmjetësues në lidhje me trajtimin e komenteve të ndryshme/të kundërta për të njëjtin ligj 
të cilat do të vijnë nga publiku. Gjithashtu, duhet të ketë produkte të qarta të këtij procesi. 
Sektori privat që i dedikon kohë dhënies së komenteve ndaj projekt-akteve përkatëse ka nevojë 
të marrë përgjigje në lidhje me ato komente nëse janë marë parasysh apo jo si edhe nëse nuk 
janë marë parasysh cila është arsyeja. Përpara se një ligj të ndryshohet/hartohet është e 
rëndësishme që me një gjuhë të thjeshtë e të kuptueshme nga masa e gjerë të shpjegohen arsyet 
e ndryshimit të legjislacionit.  

▪ Së fundmi, nevoja e monitorimit dhe vlerësimit të ligjeve të miratuara/ndryshuara për të matur 
impaktin e tyre dhe për të qënë transparentë me publikun. 

 

Znj. Edona Bilali, MSHMS, u shpreh nën këndvështrimin e MSHMS në lidhje me ligjin e parë që 
ndërmori kjo ministri. Ligji për mbështetjen dhe zhvillimin e startup-eve—model shembullor në 
lidhje me konsultimin—për të cilin mund të thuhet se ka dalë direkt nga ekosistemi. Konsultimet 
janë bërë që nga momenti i hedhjes së idesë për këtë ligj e deri në momentin e fundit. Grupet e 
interesit janë njoftuar dhe janë konsultuar në takime formale dhe jo-formale. Në ministri nuk ka 
mbërritur asnjë ankesë në lidhje me ligjin e informimit dhe konsultimit publik, as për ne dhe as për 
ndonjë nga ministritë e tjera. 
 
Z. Nikolin Jaka, DHTI TR, ngriti pikat e mëposhtme: 
▪ Palët në dialog duhet të kuptojnë siç duhet problematikat në lidhje me konsultimin publik dhe të zhvillojnë 

dialogun e duhur për t’i zgjidhur ato. Konsultimi i akteve ligjore dhe nënligjore është i rëndësishëm 
për dialogun publik-privat, prandaj në këtë kontekst angazhimi i Ministres për të nxitur 
përfshirjen në konsultimin publik edhe të akteve nënligjore është për t’u vlerësuar.  

▪ Aktualisht ka një rrëmujë të paimagjinueshme në mënyrën e përfaqësimit të biznesit duke e 
bërë të vështirë të identifikohet partneri i duhur përballë institucioneve shtetërore në kuadër të 
konsultimit profesional. Aktualisht, asnjë dhomë apo shoqatë nuk ka kapacitetet profesionale për të 
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përballuar dialogun publik-privat në mënyrë cilësore dhe të duhur. Konsultimi duhet të orientohet drejt 
dhomave të tregtisë si palë me përfaqësim të gjerë. 

▪ Konsultimi cilësor i ligjeve me karakter ekonomik nga institucionet dhe përfaqësuesit e sektorit privat kërkon 
ekspertizë të thelluar dhe të mirëpaguar, duke iu nënshtruar një procedure të detajuar dhe shpeshherë 
të tejzgjatur derisa ligji të paraqitet për miratim. 

▪ Afatet aktuale 20 ditore të praktikave të konsultimit në vend janë të shkurtra dhe shpesh nuk ka rëndësi 
nëse bëhet ose jo konsultimi.  

▪ Mungojnë politikat zhvillimore që ligjet e propozuara më pas të jenë në përputhje me to. Nuk 
mund të bëhen ligjet me karakter fiskal me qëllim mbledhjen e të ardhurave, pa u parë konteksti 
i përgjithshëm i zhvillimit ekonomik.  

Në vijim, Z. Jaka bëri thirrje se ka ardhur koha që:  

▪ Palët të ulen në tryezat e dialogut dhe transparencës, aq më tepër në kontekstin e një periudhe 
të vështirë që po kalon sipërmarrja pas krizave të 3 viteve të fundit, duke e vendosur theksin 
tek kostot e rritura të biznesit, kostot e larta të energjisë, etj. 

▪ Të përgatitet një paketë ligjore për zhvillimin ekonomik, për ato sektorë të cilët kanë 
performancë pozitive dhe për ato nisma ligjore të cilat ndihmojnë këto sektorë apo investitorët 
e huaj për më shumë investime në vend.  

Aktualisht, KI është e vetmja strukturë efiçente e cila operon në mënyrë institucionale për të gjitha 
problematikat që ka sipërmarrja private. Nëse 50% e sugjerimeve të KI do të zbatoheshin, vendi 
do të kishte një renditje më të mirë në indikatorët e të bërit biznes. Komentet me shkrim për këtë 
çështje do t’i paraqiten Sekretariatit.  

Znj. Marinela Jazoj, FIAA, theksoi se gjetjet e Sekretariatit nuk janë surprizë për FIAA e cila nga 
ana e saj e ka identifikuar mungesën e konsultimit publik si problematikë kryesore për klimën e 
biznesit në vend.  

Znj. Jazoj nënvizoi çështjet e mëposhtme: 

▪ Shoqatat duhet të konsultohen që në fazat paraprake të draftimit të akteve ligjore dhe nënligjore. Koha dhe 
procesi duhet të jenë të mjaftueshme për palët e përfshira. Risolli në vëmendje kontributin e 
dhënë për konsultimin e draft-ligjit të unifikuar të investimeve të përgatitur nga IFC dhe Banka 
Botërore përpara 3 viteve për të cilin tha se nuk dihet se ku ka mbetur, ndërkohë që energjitë 
e aktorëve dhe ekspertëve të përfshirë në konsultimin e tij kanë qenë të mëdha. 

▪ Nivelet e tjera ku shtrihen praktikat e moskonsultimit të akteve siç është pushteti vendor 
(bashkitë dhe këshillat bashkiakë). Me disa prej tyre në bashkëpunim me shoqatën AREA janë 
hapur çështje gjyqësore për vendimmarrje të pakonsultuara dhe jo transparente në dëm të 
biznesit, duke vendosur tarifa vendore arbitrare. Konsultimi në nivel vendor dhe qendror 
ndihmon në raportet biznes-institucione duke shmangur çështjet gjyqësore.  

Në fund përgëzoi dhe praktikën e ndjekur së fundi nga MFE në lidhje me grupet e punës të ngritura 
për të diskutuar mbi rekomandimet e shoqatave të biznesit për çështje të ndryshme, por vuri 
theksin se këto takime duhen bërë që në fazën e draftimit të akteve dhe jo pasi dalin problemet në 
fazën e zbatimit.  

Znj. Ines Muçostepa, UCCIAL, theksoi dy çështje: 

▪ Nëse biznesi nuk merr përgjigje mbi sugjerimet apo komentet e paraqitura ose kur kërkohet 
që tavolinat e konsultimit për projektligje të ngrihen në një kohë të pamjaftueshme, edhe besimi 
tek procesi i konsultimit zvogëlohet.  

▪ Problematike 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 
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shoqatash është i fragmentarizuar dhe kur përfaqësimi përballë administratës është shpeshherë 
konfuz.  

Znj. Ledia Muço, Delegacioni i BE-së, përgëzoi KI për tematikën e trajtuar e cila është një çështje e 
ndarë edhe me vendet e tjera anëtare të Ballkanit Perëndimor, si edhe në kuadër të diskutimeve që 
Shqipëria ka bërë me Komisionin Europian në kuadër të ERP (Programi i Reformave Ekonomike) 
2022-2024. Citoi rekomandimet e bëra më 24 maj në ERP ku midis të tjerave përmendet se: 
“Shqipëria ka rënë dakord të vlerësojë efektivitetin e mekanizmave të konsultimit dhe ta rishikojë atë me 
kontributin e bizneseve dhe partnerëve socialë për ta bërë procesin më gjithëpërfshirës, praktik dhe transparent...”. 
Në mbyllje, nënvizoi se duhen bërë disa hapa konkretë përtej thjesht konstatimit të problemit. 

Z. Sokol Elmazaj, FIAA, nënvizoi se për sa kohë diskutohet për një ligj i cili është i miratuar në 
vitin 2014 dhe ende në vitin 2022 ka vërejtje të theksuara për mosfunksionimin e tij, tregon që 
problematika e vërtetë është filozofia që ka shteti mbi mënyrën si rregullon jetën e subjekteve të tij (individë apo 
subjekte tregtare). Ai nënvizoi se duhet të ndryshohet qasja dhe filozofia e të bërit të rregullave nga qeveria 
duke treguar predispozicionin maksimal për të dëgjuar zërin e organizuar të biznesit apo edhe të 
individëve. Ndoshta është koha që qeveria të bëjë një analizë të brendshme për të kuptuar se çfarë 
nuk funksionon në zbatimin e këtij ligji. Sikurse u theksua, ka ardhur koha për amendimin e ligjit duke 
përfshirë minimalisht në objektin e tij edhe aktet nënligjore. 

Ministër Delina Ibrahimaj, MFE, falenderoi për komentet dhe bëri një përmbledhje në përgjigjje të 
komenteve të ngritura: 

▪ Rëndësia e iniciimit  të proceseve sa më gjithëpërfshirëse. Bazuar mbi komentet e parashtruara në këtë 
mbledhje si dhe bazuar mbi 8 rekomandimet e parashtruara nga sektorit privat (nga 133 në 
total) mbi konsultimin publik, ngrihet nevoja për një ndërhyrje qoftë edhe për të rregulluar 
çfarë ligji mund të ketë lënë evazive (si p.sh. penalitetet—për të cilat nuk bie dakort me 
opinionet e ndryshme ligjore—qoftë edhe për rregulla më specifike për të gjithë argumentet 
që u përmendën në këtë mbledhje).  

▪ Nevojitet një vullnet i përbashkët që të përdoren zgjidhjet teknologjike të cilat janë pjesë të ligjit dhe procesit, të 
cilat lehtësojnë kohën e diskutimeve duke i bërë ato më eficente dhe transparente. Fakti që nga 
2014 deri më sot, ky instrument nuk përdoret nga biznesi tregon se ka punë nga të dyja palët. 
Pra nuk duhet të mbetemi vetëm tek takimet dhe tryezave të rrumbullakëta por duhet përdorur 
ky instrument i cili është në linjë me të gjitha praktikat më të mira ndërkombëtare dhe duhet 
punuar bashkarisht për ta përdorur. Ministrja Ibrahimaj ri-solli në vëmendje modelin e 
konsultimit të projektligjit të fiskalizimit i cili u konsultua gjerësisht me palët e interesit dhe 
përfshirjen e akteve nën-ligjore të tij në portalin e konsultimit publik. Dhomat e tregtisë duhet 
të nxisin përdorimin e portalit elektronik. Ndërkohë që nuk janë dhënë komente për shumë 
projektligje, si p.sh.: 

o Ligji për Sigurimet Private. Ka patur tryeza të rrumbullakëta, konsultim me operatorët 
përkatës, por nuk ka patur asnjë koment. Ky ligj prek të gjithë biznest, jo vetëm 
individët;  

o Strategjia e Zhvillimit të Biznesit dhe Investimeve;  
o Strategjia e Pronësisë Intelektuale. 

▪ Ligjet kryesore që kanë të bëjnë me fiskun hartohen në bashkëpunim me FMN, BB, IFC—pra janë të 
konsultuara gjerësisht nga ekspertë ndërkombëtarë të fushës. Ligji për tatimin mbi të ardhurat është 
parashikuar në planin e MFE të miratohet brenda fundit të vitit, ndërkohë që do të nxirret për 
konsultim që në qershor me qëllim që procesi të jetë sa më gjithëpërfshirës pasi do të jetë një 
projektligj i cili do të prekë shumë kategori tatimpaguesisht apo individë dhe ku janë marrë 
parasysh praktikat më të mira ndërkombëtare. Strategjia afat-mesme e të ardhurave është 
ndaluar për momentin pasi është vendosur të mos bëhen ndryshime në nivel taksimi në 
momente të një pasigurie të lartë shkaktuar nga kriza ndërkombëtare. 
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▪ Monitorimi i projektligjeve. Duhet jo vetëm komunikim paraprak, gjithëpërfshirje, shpjegim i 
akteve të rëndësishme në gjuhë të thjeshtë, por edhe monitorim i tyre pas zbatimit. Në këtë 
mbledhje u diskutua pikërisht monitorimi i zbatimit të ligjit të konsultimit publik dhe me 
inputin e të gjithë pjesëmarrësve, do të konsiderohen nisma ligjore që do të duhet të 
ndërmerren. 

▪ Biznesi nuk duhet të vazhdojë me perceptime por me analiza dhe konkretizime. Nuk është e thjeshtë t’i 
shkosh në detaj çdo rekomandimi ndërkohë që përfaqësuesit e shoqatave duhet të jenë më të 
qartë në rekomandimet që ata ngrejnë.  

▪ Aktet nënligjore që janë në themel të ligjeve, pra që meritojnë të kenë një konsultim publik për shkak të 
impaktit të madh që ato kanë, duhet patjetër të konsultohen. Pavarësisht se kjo nuk është e parashikuar 
në ligj, në emër të MFE, Ministrja shpreh angazhimin për të konsultuar akte të tilla nënligjore 
me grupet e interesit. Për të patur politika fiskale të drejtuara drejt zhvillimit ekonomik të vendit 
ku në bashkëpunim me KI mund të analizohet puna e kryer për të konsideruar ndërhyrje në të 
ardhmen.  

Në fund të kësaj mbledhje, do të listohen të gjitha rekomandimet e ngritura dhe në bazë të edhe 
rekomandimeve të ngritura nga Amcham do të arrihet në një rezultat të mirë me propozime për 
ndryshime ligjore, ku sugjeroi edhe hartimin e një plan veprimi në mënyrë që të krijohet mundësia 
për të ecur përpara. 

 

Mbyllja e mbledhjes 

Në përfundimin të të gjitha komenteve, mbledhja u konsiderua e mbyllur. 
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Lista e pjesëmarrjes 

 

Përfaqësues të qeverisë 

1. Znj. Delina Ibrahimaj, Kryetare e Këshillit të Investimeve/Ministre e Financave dhe 
Ekonomisë 

2. Znj. Edona Bilali, Ministër i Shtetit për Mbrojtjen e Sipërmarrjes 
3. Znj. Natasha Ahmetaj, Zëvendës Guvernatore e Bankës së Shqipërisë 
4. Z. Arian Leço, Fondi Shqiptar për Zhvillimin e Diasporës 

 

Përfaqësues të biznesit 

1. Z. Nikolin Jaka, Kryetar, Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Tiranë 
2. Znj. Ines Muçostepa, Kryetare, Unionit të Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë (UCCIAL) 
3. Znj. Eni Xheko, Kryetare, Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Shqipëri – Turqi (ATTSO) 
4. Z. Aleko Polo, Drejtor Ekzekutiv, Bashkimi i Prodhuesve Shqiptarë 
5. Z. Enio Jaço, Presidenti i AmCham Albania 
6. Znj. Alida Kondi, Anëtare Bordi, Dhoma Ekonomike e Gruas 
7. Z. Ardian Lekaj, Kryetar, Dhoma Shqiptare e Biznesit të Diasporës 
8. Znj. Marinela Jazoj, CEO, FIAA (ad-hoc) 
9. Znj. Anita Shushku, Kryetare, AREA (ad-hoc) 

 

Partnerë ndërkombëtarë  

1. Z. Emanuel Salinas, Menaxheri i Zyrës së Banka Botërore në Tiranë 
2. Znj. Ekaterina Solovova, Drejtore e Zyrës së BERZH-it në Shqipëri 
3. Znj. Ledia Muço, Këshilltare për Çështjet Ekonomike, deleguar nga z. Hubert Perr, Shef i 

Bashkëpunimit, Delegacioni i BE-së 
 

Nuk morën pjesë: 

1. Z. Sokol Nano, CEO, AIDA 
2. Znj. Laura Qorlaze, Përfaqësuese e Zyrës së IFC në Shqipëri 

 

Të ftuar të tjerë të veçantë nga ana e Qeverisë: 

1. Z. Hantin Bonati, Zv/Ministër, MIE 

2. Z. Eris Çela, Drejtor Ligjor, Kryeministria 

3. Z. Besmir Beja, Drejtor i Përgjithshëm, Ministria e Drejtësisë 

 
Pjesëmarrës të tjerë: 

1. Znj. Ardita Seknaj, Sekretare e Përgjithshme, ICC Albania 
2. Znj. Valbona Ylli, Kryetare, LEA 
3. Znj. Valbona Karakaçi, Drejtore Programi, Bashki të Forta 
4. Znj. Adelina Farriçi, Kryetare, Shoqata për Autonomi Vendore 
5. Znj. Thalia Pulla, Bashkia Dropull 
6. Dhoma e Tregtisë Vlorë 


