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R E P U B L I K A   E   S H Q I P Ë R I S Ë 

KOMISIONERI PËR TË DREJTËN E INFORMIMIT  

DHE MBROJTJEN E TË DHËNAVE PERSONALE 

DREJTORIA E ÇËSHTJEVE JURIDIKE 

Nr._______prot.                                   Tiranë më __.__.2018 

Lënda: Kthim përgjigje  

INSTITUTIT PËR DEMOKRACI DHE NDËRMJETËSIM  

Tiranë 

Në përgjigje të shkresës tuaj nr.03/31 Prot., protokolluar pranë institucionit tonë më datë 

07.03.2018, me anë të së cilës kërkoni informacion në kuadër të projektit GRAPS 

“Vlerësimi i Rreziqeve të Qeverisjes në Ballkanin Perëndimor”, bashkëlidhur gjeni 

pyetësorin me informacionin e kërkuar.  

 

Duke Ju falënderuar për bashkëpunimin, 

 

 

KOORDINATORI  

                                       Alketa Koja  
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1. A ka detyrime ligjore për hartimin e ligjeve dhe konsultimin e politikave në bashkëpunim 

me OJF-të? Ju lutem përshkruani mënyrën se si rregullohet ky proces, si dhe specifikoni 

ligjin / aktin nënligjor duke përfshirë numrin e Fletores Zyrtare dhe datën e miratimit. 

 

Procesi i njoftimit dhe i konsultimit publik i projektligjeve, projekt-dokumentet 

strategjikë kombëtare dhe vendore si dhe politikat me interes të lartë publik rregullohet 

nëpërmjet ligjit nr.146/2014, “Për njoftimin dhe konsultimin publik”.  

Numri i Fletores Zyrtare: nr.178, datë 24.11.2014.   

http://www.qbz.gov.al/botime/fletore_zyrtare/2014/PDF-2014/178-2014.pdf  

 

 

2. Cili është institucioni përgjegjës që mundëson pjesëmarrjen e OJF-ve në vendimmarrje, 

si dhe bashkëpunimin midis qeverisë me shoqërisë civile? 

 

Ligji 146/2014 “Për njoftimin dhe konsultimin publik”, në pikën 6 të nenit 2, përcakton 

se ministri përgjegjës, është ministri që mbulon fushën e teknologjisë së informacionit. 

 

3. Sa është numri i vendimeve të marra gjatë vitit nga institucioni përgjegjës në lidhje me 

zbatimin e pjesëmarrjes së OJF-ve në vendimmarrje, si dhe bashkëpunimin e qeverisë 

me shoqërinë civile për 3 vitet e fundit (2015, 2016 dhe 2017)? 

 

Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, referuar 

nenit 21 të ligjit “Për njoftimin dhe konsultimin publik”, është përgjegjës për procedurat 

e shqyrtimit të ankesave nëse palët e interesuara vlerësojnë se organi publik ka cënuar të 

drejtën e tyre për njoftim dhe konsultim publik. Zyra e Komisonerit gjatë vitit 2017 ka 

marrë 5 ankesa për të cilat është shprehur me vendime të cilat mund ti konsultoni në 

faqen zyrtare të Zyrës së Komisionerit në linkun: http://www.idp.al/vendime-2017-njkp/ 

si dhe në Raportin Vjetor 2017 të Zyrës së Komisionerit në linkun:  

http://www.idp.al/wp-content/uploads/2018/02/RAPORTI_VJETOR_2017.pdf 

 

4. Sa është numri i sanksioneve të vendosura gjatë vitit nga institucioni përgjegjës në lidhje 

me zbatimin e pjesëmarrjes së OJF-ve në vendimmarrje dhe bashkëpunimin e qeverisë 

me shoqërinë civile për 3 vitet e fundit (2015, 2016 dhe 2017)? 
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Referuar ankesave të depozituara pranë Zyrës së Komisionerit, të cilat u përmendën edhe 

më lart, bazuar në pikën 4, neni 21, të ligjit 146/2014 “Për njoftimin dhe Konsultimin 

Publik”, Komisioneri kur arrin në përfundimin që ka shkelje të dispozitave të këtij ligji, 

i propozon organit publik përgjegjës marrjen e masave administrative ndaj personave 

përgjegjës.  

Referuar vendimeve të Komisionerit të cilat janë marrë në sajë të ankesave të 

depozituara, nga 5 prej tyre Komisioneri ka vendosur:  

- Dy prej tyre, pranimin e ankesës dhe ka propozuar organit publik marrjen e masave 

administrative ndaj personit përgjegjës (në kuptim të nenit 10 të ligjit “Për Njoftimin 

dhe Konsultimin Publik”), sipas legjislacionit për shërbimin civil në fuqi; 

- Për një ankesë, pranimin e ankesës së OJF-së ndaj organit publik dhe konstatimin e 

mos zbatimit nga organi publik të procedurës së parashikuar në ligjin për njoftimin 

dhe konsultimin publik; 

- Për një ankesë, deklarimin e mos kompetencës; 

- Për një ankesë, rrëzimin e ankesës kundër organit publik. 

 

Sa i përket bashkëpunimit të qeverisë me shoqërinë civile, Zyra e Komisionerit si 

institucion i pavarur, është përgjegjës vetëm për shqyrtimin e ankesave referuar nenit 21 

të ligjit “Për njoftimin dhe Konsultimin publik”.  

 

5. Ju lutemi shtjelloni mbi përputhshmërinë e vendimeve të autoritetit përgjegjës për 

zbatimin e pjesëmarrjes së OSHC-ve në vendimmarrje dhe bashkëpunim të qeverisë me 

shoqërinë civile. 

Lutem referohuni pyetjes nr. 4. 

 

6. Sa është numri i emërimeve të institucionit përgjegjës për zbatimin e pjesëmarrjes së 

OJF-ve në vendimmarrje dhe bashkëpunimit ndërmjet qeverisë me shoqërisë civile në 

vit (Ju lutem përfshini periudhën ndërmjet dy cikleve zgjedhore 2013-2017, 2017-2021)? 

 

Ligji për Njoftimin dhe Konsultimin Publik në nenin 10 të tij, parashikon se: “Çdo organ 

publik cakton një person si koordinator të njoftimit dhe konsultimit publik, i cili është 

përgjegjës për bashkërendimin dhe administrimin e përgjithshëm të punës për 

garantimin e së drejtës së njoftimit e të konsultimit publik, të parashikuar nga ky ligj”. 
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Në këtë kuadër, çdo organi publik duhet sipas ligjit të caktojë minimalisht një person si 

koordinator të njoftimit dhe konsultimit publik.  

Sa i përket numrit total të punonjësve të emëruar si staf i institucionit përgjegjës për 

zbatimin e OJF-ve në vendimmarrje, Zyra e Komisionerit sikundër u përmend edhe më 

lart, është përgjegjës në këtë ligj vetëm për shqyrtimin e ankesave sipas nenit 21. 

 

7. Ju lutemi përshkruani kuadrin rregullator (aktet ligjore dhe nënligjore) të miratuar gjatë 

vitit të kaluar (2017) në fushën e medias dhe shoqërisë civile. 

 

Neni 1 i ligjit nr. 146/2014 “Për Njoftimin dhe Konsultimin Publik” parashikon se ky 

ligj rregullon procesin e njoftimit dhe të konsultimit publik të projektligjeve, projekt 

dokumenteve strategjike kombëtare dhe vendore, si dhe politikave me interes të lartë 

publik. Sa më sipër, sqarojmë se Zyra e Komisionerit nuk ka iniciativë ligjore për 

propozimin e projektligjeve, projekt dokumenteve strategjike kombëtare dhe vendore, si 

dhe politikave me interes të lartë publik. Gjithashtu sqarojmë se fusha për të cilën 

kërkoni informacion është jashtë fushës së veprimtarisë së Zyrës së Komisionerit. 

 

Për secilin akt normativ të miratuar duhet të plotësohet informacioni si më poshtë: 

8. A u mbajt konsultimi publik?  

9. Cilët ishin pjesëmarrësit në procesin e hartimit ligjor, duke përfshirë edhe 

përfaqësuesit e shoqërisë civile? 

10. Sa ishte kohëzgjatja e debatit publik? 

11. Sa ishte numri i komenteve të paraqitura gjatë konsultimit publik? 

12. Sa ishte numri i komenteve të miratuara gjatë konsultimit publik? 

13. Ju lutemi përshkruani një pasqyrë të përgjithshme të komenteve të paraqitura dhe 

të miratuara. Sa ishte raporti i votimit (pro / kundër)? 
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