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KONSULTIMI PUBLIK,
SI NJË MJET EFEKTIV PËR                

PËRMIRËSIMIN E VENDIMMARRJES 
DHE 
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PËRMBAJTJA
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❑ OBJEKTI DHE METODOLOGJIA

❑ KONTEKSTI 

❑ GJETJE KRYESORE

❑ REKOMANDIME 



Nivelin e transparencës dhe 
zbatimin e procedurave të 
konsultimit publik

Efektivitetin e mekanizmave 
ekzistues dhe/ose përfshirjen e 
mekanizmave të rinj

Identifikimin e qartë dhe të 
duhur të rolit që duhet të 
luajnë përfaqësuesit e biznesit

Rritjen e ndërgjegjësimit mbi 
teknologjinë dhe llogaridhënien 
e palëve të përfshira

Mbështesë rritjen e besimit të komunitetit të biznesit në procesin e konsultimit publik
duke prioritizuar ndërhyrjet dhe përshpejtuar përmirësimet në lidhje me: 

OBJEKTIVI
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26 nga 110 dhoma dhe 
shoqata biznesi të 
identifikuara iu përgjigjën 
një pyetësori online

Struktura e pyetësorit:
✓ njohja me 

legjislacionin dhe 
instrumentat e KP 

✓ ndërveprimi institucion
publik/sektor privat 

✓ sfidat gjatë procesit të 
konsultimit publik

• 37 konsultime direkte dhe 
virtuale me individë nga 
institucione publike/ 
ekspertë/ shoqata/ dhoma 
biznesi

• 2 fokus grupe (me shoqata 
biznesi (28 pjesëmarrës) 
dhe ekspertë të fushës (4 
pjesëmarrës)s

• Komente me shkrim nga 
anëtarë dhe partnerë të KI

DESK-RESEARCH

• Raporte kombëtare dhe 
ndërkombëtare, ligje/akte 
nënligjore

• Analiza të të dhënave
zyrtare

• Modele të konsultimit 
publik

• Monitorimi i praktikave të 
konsultimit publik në 
RENJK

• Problematika të 
paraqitura në Sekretariat
2015-2021

METODOLOGJIA

KONSULTIME 1 PYETËSOR



Progres Raporti i 
BE-së për 

Shqipërinë (2021)

Raporti i 
Departamentit 

Amerikan të 
Shtetit për Klimën 

e Investimeve 
(2021)

Raporti i Montorimit 
të SIGMA (2021)

Raporte të publikuara 
nga Qendra Res 
Publika (2019)

Dhoma Amerikane e 
Tregtisë (2021)

Shoqata e 
Investitorëve të Huaj 

në Shqipëri (2021)
KASH AREA

Kontrolli i cilësisë
në konsultimin 
publik duhet të 
forcohet për t’u 
fokusuar më 
shumë në 
përmbajtje sesa 
në proces

Biznesi shpesh 
ankohet se 
versionet 
përfundimtare të 
ligjeve dhe akteve 
rregulloreve nuk 
adresojnë 
komentet dhe 
shqetësimet e tyre 
dhe se afatet për 
paraqitjen e 
komenteve shpesh 
nuk respektohen

Çështja e 
konsultimit publik 
është më shumë 
një çështje politike 
sesa ligjore, e cila 
mbështetet në 
vullnetin e mirë të 
ligjvënësve

Konsultimi publik 
mbi politikat kyçe 
nuk ka qenë i 
suksesshëm në 
gjenerimin e 
komenteve dhe 
reagimeve nga palët 
e interesuara dhe 
sigurimin e 
kontributit 
kuptimplotë në 
hartimin e politikave 
përfundimtare

Ligji mbi 
informimin dhe 
konsultimin publik 
nuk ka procedura 
detyruese për 
sigurimin e 
zbatimit efektiv të 
tij

Ndryshimet e 
shpeshta në 
legjislacionin tatimor 
kanë krijuar një 
kuadër ligjor kaotik i 
cili është jo vetëm 
një barrë shtesë
administrative dhe 
kosto financiare për 
tatimpaguesit, por 
edhe në shumë 
raste, cënon sigurinë 
juridike, një parim 
kushtetues

Përfaqësuesit e 
shoqatave dhe 
grupeve te interesit 
kundërshtojnë 
shkeljen e afateve 
ligjore gjatë procesit 
të konsultimit 
publik. P.sh. për 
konsultimin e 
paketës fiskale dhe 
kthimit të 
përgjigjeve lihen 
vetëm dy ditë kohë

Pavarësisht disa 
rasteve pozitive 
(sikurse për disa 
VKM), konsultimi 
bëhet formalisht 
vetëm për 
procedurë—një 
deformim total i 
procedurës së 
duhur. 
AREA ka krijuar 
vetë një platformë 
për të demostruar 
si duhet bërë

KONTEKSTI



72,22% krahasuar

me 79,57% në

vitin 2020 ose në

rënie me 7,35 pikë

përqindje

Në rënie prej 0,72

pike (4,94 pikë për

6I-2021 nga 5,66 pikë

në 2020, dhe 5,12 në

2019)

13 nga 14 akte të

konsultuara janë

publikuar në RENJK -

nivel mjaft i lartë i

respektimit të

detyrimit ligjor

Sipas Raportit të publikuar nga Qendra e Qeverisjes, Kryeministria, Korrik 2021

Indeksi i Frekuencës së 

Konsultimeve publike

Cilësia e konsultimeve 

publike

Projekt-akte të 

konsultuara

TË DHËNA ZYRTARE

Takime publike

Nga 14 akte të 

konsultuara gjithsej, për 

11 akte janë organizuar 

takime publike që e çon 

Indeksin e Frekuencës 

së organizimit të 

Takimeve Publike në 

78,57% krahasuar me 

63,01% në vitin 2020

Plani Vjetor

i Konsultimit Publik
Shkalla e pranimit

92,3% e akteve të 
konsultuara janë 
parashikuar në Planin 
Vjetor të Konsultimit 
Publik

Shkalla e pranimit të 
kontributeve të palëve 
të interesit në 
konsultimet publike 
mbi projektligjet dhe 
strategjitë në vitin 
2021 (6M i I) është 
82,66%, krahasuar me 
59,79% në vitin 2020



BIZNESI vs KONSULTIMI PUBLIK
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92%

8%

A jeni në dijeni nëse ekziston një ligj 
për konsultimin publik në Shqipëri?

Po Jo

58%

42%

A e njihni procedurën e konsultimit 
publik të projekt-akteve? 

Po Jo

46%
54%

A keni dijeni per afatet e konsultimit 
publik?

Po Jo

27%

73%

A keni informacionin mbi Regjistrin 
Elektronik për Njoftimin dhe 

Konsultimin Publik?

Po Jo



PROBLEMET KRYESORE,
sipas perceptimit të biznesit  

1%

1%

1%

3%

13%

17%

20%

20%

22%

Njoftoheni në kohë por nuk keni besim dhe nuk jepni komente

Njoftoheni në kohë por nuk keni kohe të dërgoni komentet tuaja

Asnjë problem

Njoftoheni në kohë por nuk keni kapacitet e duhura për të argumentuar sugjerimet
tuaja

Grupet e interesit (biznesi/dhomat/shoqatat) nuk kanë ekspertizen e duhur për të
bërë oponencë institucioneve publike gjatë procesit të konsultimit publik

Institucionet publike nuk e bëjnë konsultimin publik me grupet e duhura të interesit

Institucionet publike bëjnë konsultim publik formal

Nuk njoftoheni në kohë në lidhje me një draft ligj që hidhet për konsultim

Institucionet publike nuk i marin parasysh rekomandimet e dhëna nga grupet e
interesit gjatë procesit të konsultimit



NJOFTIMI – PJESËMARRJA – KONTRIBUTI 
Perceptimi biznesit 

2%

2%

4%

6%

17%

23%

45%

Nëpërmjet ftesave në TV/radio…

Nëpërmjet Rregjistrit të Konsultimit…

Nuk kam pare pjesë ne konsultime

Website i institucionit

Takime direkte (personale) të…

Takime të organizuara nga Institucioni…

Nëpërmjet email

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Nëse keni qenë pjesë e Konsultimit Publik, lutem specifikoni si 
jeni vënë në dijeni të procesit:

68%

32%

Nëse keni qenë pjesë e Konsultimit Publik, a keni dhënë 
komente/sugjerime/rekomandime për projekt-aktin e 

paraqitur?

Po Jo

4%

27%

27%

42%

Ndonjëherë

Po

Jo

Nuk e di

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Nëse keni marrë pjesë në konsultim publik, a është 
dokumentuar ky në procesverbale të cilat u janë bërë 

të ditur edhe ju?

12%

19%

23%

46%

Po

Jo

Pjesërisht

Nuk e di

0% 10% 20% 30% 40% 50%

A janë marrë në konsideratë vërejtjet/sugjerimet/komentet 
tuaja?

12%

12%

15%

15%

46%

Procesi nuk është formal, por
mungon ekspertiza e duhur

për oponencë

Të gjitha janë të vërteta, sipas
rastit

Nuk e di

Jo, mendoj se procesi realisht
ka për qëllim marrjen

parasysh të rekomandimeve…

Po, procesi është formal pasi
e kërkon ligji

0% 10% 20% 30% 40% 50%

A mendoni se procesi i Konsultimit Publik është një 
proces formal dhe nuk ka për qëllim marrjen e 

rekomandimeve nga ana e grupeve të interesit?

12%

20%

20%

48%

Po

Nuk e di

Ndonjëherë

Jo

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Nëse keni dhënë komente/sugjerime gjatë procesit të 
konsultimit a keni marrë përgjigje nga ana e institucionit në 
lidhje me marrjen parasysh të tyre ose argumente në lidhje 

me mosmarrjen parasysh të tyre?



GJETJE TË KI – CILËSIA E DIALOGUT PUBLIK-PRIVAT
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MANGËSI 
LIGJORE

Projektakte të panjoftuara dhe të pakonsultuara (rasti i paketës fiskale 2022) 

Mungon konsultimi paraprak 

Mungesa e detyrimit ligjor te konsultimit të projektakteve me karakter nënligjor

Mungon mekanizmi efikas për zbatimin e masave administrative

Në RNJKP nuk janë të regjistruara NJVQV 

MANGËSI 
INSTITUCIONALE 

Publikim jo sistematik dhe sipas standardit ligjor të Planeve Vjetore të KP 

Praktikat e njoftimit dhe konsultimit Publik nuk janë të unifikuara 

Mungesa e përgjigjes institucionale ndaj komenteve të biznesit 

Roli jo i qartë dhe i strukturuar i koordinatorëve të njoftimit dhe konsultimit publik



GJETJE TË KI – BIZNESI DHE OPTIMIZIMI I PROCESIT 
TË KONSULTIMIT PUBLIK 
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NJOHJA

PËRFAQËSIMI

RNJKP

INICIATIVA Në regjistrin elektronik nuk u evidentua asnjë propozim apo iniciativë nga biznesi ndaj
organeve publike për fillimin e procedurës për hartimin dhe miratimin e projektakteve,
sipas planit vjetor të procesit të vendimmarrjes publikuar nga organi publik.

Pala përfaqësuese e komunitetit të biznesit mbetet disi e paqartë gjatë procesit të KP
dhe niveli i oponencës/ ekspertizës perceptohet si i kufizuar

Biznesi ka një njohje të mjaftueshme të faktit se në Shqipëri është miratuar një kuadër 
ligjor i dedikuar për njoftimin dhe Konsultimin Publik

Subjektet private nuk e njohin dhe as hedhin komente në regjistër, por orientohen
drejt konsultimeve të hapura, takimeve direkte ose i dërgojnë me letër rekomandimet e
tyre



GJETJE – KANALET E NJOFTIMIT DHE KONSULTIMIT 
PUBLIK & PROMOVIMI
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Procesi është formal dhe biznesi nuk njoftohet në kohë 

Informacioni nuk publikohet në mënyrë sistematike 

Informacioni nuk është transparent në të gjitha hallkat e 
procesit  
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REKOMANDIME



REKOMANDIME - ANGAZHIMI POLITIK

Respektimi në kohë i detyrimit institucional nga ministritë 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

Raportet e Vlerësimit të Ndikimit Rregullator 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

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.

Identifikimi i qartë dhe i duhur i aktorëve të konsultimit sipas përcaktimeve të Udhëzimit 
për Konsultimin Publik dhe Matricës orientuese. 



REKOMANDIME - NDRYSHIME LIGJORE SI INSTRUMENTA PËR 

ZHVILLIMIN E QËNDRUESHËM TË KONSULTIMIT NË AFAT-MESËM

Zgjerimi i objektit të ligjit nr. 146/2014 ‘Për Njoftimin dhe Konsultimin Publik’ , duke 
shtuar edhe projektaktet normative nënligjore

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’

Shoqatat /dhomat e tregtisë duhet të rrisin kapacitetin dhe punën e tyre, dhe të punojnë 
për një standard më të lartë ndërveprimi në proceset e konsultimit të politikave publike në 
vend 



REKOMANDIME - NDËRGJEGJËSIM NË PËRDORIMIN E 

INSTRUMENTAVE TEKNOLOGJIKË

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

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

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



Diskutime

Rritje të ndërgjegjësimitSfidat institucionale

RNJKP

Sfidat e institucioneve qendrore dhe vendore, për (i)
identifikimin/njoftimin e hershëm të përfaqësuesve të
sektorit privat dhe (ii) kthim përgjigje ndaj komenteve
të biznesit si faktorë thelbësorë për rritjen e besimit
dhe sigurimin e një procesi gjithëpërfshirës të
konsultimit publik

Sugjerime nga sektori privat me fokus ligjor, teknik
dhe institucional për rritjen e ndërgjegjësimit të
palëve të interesuara për procesin e konsultimit publik

Në kuadrin e reformës së digjitalizimit, a mbetet sfidë për sektorin privat
përdorimi i regjistrit elektronik, si instrumenti kryesor i përcaktuar nga ligji
për informimin dhe konsultimin publik? Si sektori privat mund të përmirësojë
kapacitetet e tij për të optimizuar përfitimet e konsultimit dhe për të
përballuar më mirë kostot përkatëse?



FALEMINDERIT!
www.investment.com.al
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