VENDOSI:
1. Fusha e përgjegjësisë shtetërore të Ministrisë së Mbrojtjes, si dhe kompetencat për
realizimin e saj parashikohen në ligjin nr. 8671, datë 26.10.2000 “Për pushtetet dhe autoritetet e
komandimit e drejtimit strategjik të Forcave të Armatosura të Republikës së Shqipërisë”, të
ndryshuar.
2. Ministria e Mbrojtjes ka për mision hartimin dhe zbatimin e politikave të përgjithshme
shtetërore të sigurisë dhe të mbrojtjes së vendit në përputhje me Kushtetutën, Strategjinë e Sigurisë,
Organizatën e Traktatit të Atlantikut të Veriut (NATO), Strategjinë Ushtarake dhe legjislacionin në
fuqi në Republikën e Shqipërisë. Ajo përbëhet nga administrata e Ministrisë së Mbrojtjes dhe Shtabi
i Përgjithshëm i Forcave të Armatosura.
3. Ngarkohet Ministria e Mbrojtjes për zbatimin e këtij vendimi.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.
KRYEMINISTRI
Edi Rama
VENDIM
Nr. 950, datë 9.10.2013
PËR DISA NDRYSHIME NË VENDIMIN NR. 62, DATË 1.2.2012 TË KËSHILLIT TË
MINISTRAVE “PËR MËNYRËN E FUNKSIONIMIT TË KOMISIONIT TË ÇMIMIT TË
BARNAVE”
Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 2 të nenit 51 të ligjit nr. 9323, datë
25.11.2004 “Për barnat dhe shërbimin farmaceutik”, të ndryshuar, me propozimin e ministrit të
Shëndetësisë, Këshilli i Ministrave
VENDOSI:
Në vendimin nr. 62, datë 1.2.2012 të Këshillit të Ministrave, bëhen këto ndryshime:
1. Në pikën 6 fjalët “… datës 5 tetor …” zëvendësohen me “… datës 20 tetor …”.
2. Në pikën 7 fjalët “… datës 5 nëntor …” zëvendësohen me “… datës 20 nëntor …”.
3. Në pikën 8 fjalët “… datës 15 dhjetor …” zëvendësohen me “… datës 25 dhjetor …”.
4. Në pikën 19 fjalët “… datës 25 dhjetor …” zëvendësohen me “… datës 30 dhjetor …”.
Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.
KRYEMINISTRI
Edi Rama
VENDIM
Nr. 954, datë 16.10.2013
PËR PËRCAKTIMIN E FUSHËS SË PËRGJEGJËSISË SHTETËRORE TË MINISTRISË SË
TRANSPORTIT DHE INFRASTRUKTURËS
Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 2 të nenit 5 të ligjit nr. 90/2012 “Për
organizimin dhe funksionimin e administratës shtetërore”, me propozimin e Kryeministrit, Këshilli i
Ministrave
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VENDOSI:
I. Miratimin e misionit dhe të fushave të përgjegjësisë shtetërore të Ministrisë së Transportit
dhe Infrastrukturës (MTI), sipas përcaktimeve të këtij vendimi.
II. Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës ka për mision hartimin dhe zbatimin e
politikës së përgjithshme shtetërore në sektorin e transportit dhe infrastrukturës në Shqipëri
nëpërmjet hartimit, përmirësimit të strategjive, planeve të veprimit dhe të legjislacionit në këta
sektorë, si dhe zbatimin e tyre.
III. Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës e ushtron veprimtarinë e saj në këto fusha
përgjegjësie shtetërore:
1. Përgatitjen dhe zbatimin e objektivave e të politikave të qeverisë për zhvillimin e
transportit e të ujësjellës-kanalizimeve në të gjitha elementet përbërëse të tyre, si dhe për mbetjet
urbane në aspektin e zbatimit të projekteve të tyre.
2. Hartimin e politikave të zhvillimit të transportit dhe infrastrukturës, ku bëjnë pjesë
infrastruktura e transportit, përfshirë edhe atë me tubacione për ujësjellës-kanalizimet dhe
bashkërendimi i politikave të infrastrukturës së mbetjeve urbane në komponentin zbatues të tyre dhe
ndjekjen e zbatimin e këtyre politikave në hallkat e varësisë.
3. Përcaktimin e tendencave e të prirjeve nga analizat statistikore në transport e
infrastrukturë, hartimin e treguesve makroekonomikë, afatshkurtër e afatgjatë, të zhvillimit të
përgjithshëm, si dhe hartimin, zbërthimin dhe ndjekjen e treguesve të projektprogrameve
ekonomike-financiare të investimeve.
4. Drejtimin, menaxhimin, supervizimin dhe vendosjen e standardeve teknike të
infrastrukturës së rrjeteve rrugore e hekurudhore, tubacioneve, porteve, aeroporteve, ujësjellëskanalizimeve, venddepozitimeve të mbetjeve dhe digave të mëdha të hidrocentraleve. Përcaktimin
dhe vendosjen e standardeve për të gjitha llojet e mjeteve të transportit dhe organizimin e drejtimit të
kontrollit shtetëror të sigurisë teknike në sferën e shfrytëzimit.
5. Monitorimin e realizimit të standardeve të përcaktuara në funksion të zhvillimit të
infrastrukturës në transport, ujësjellës-kanalizime, si dhe të punimeve të ndërtimit për zbatimin e
rregullave për kontrollin e disiplinimin e tyre në aspektin financiar dhe teknik.
6. Zhvillimin e hapësirës së nismës së lirë private në aktivitetet e shërbimit të llojeve të
transportit, si dhe krijimin e kushteve për një konkurrencë të drejtë ndërmjet llojeve të transportit e
zhvillimin e konkurrencës në sistemin e licencimit.
7. Shqyrtimin dhe propozimin në programimin e burimeve të financimit të brendshëm e të
jashtëm (me donatorë të huaj dhe përmes partneritetit publik privat), për të mbuluar nevojën e
zhvillimit të ndërtimit të infrastrukturës të transportit dhe ujësjellës-kanalizimeve e të mbetjeve
urbane.
8. Bashkërendimin e punës me ministritë e tjera dhe institucionet ndërkombëtare financiare e
shtete partnere të ndryshme, për sigurimin e burimeve të domosdoshme të financimit, në mënyrë që
të krijojë mundësi zhvillimi dhe harmonizimi:
a) për ujësjellës-kanalizimet dhe trajtimin e mbetjeve me qëllim mbulimin sa më të gjerë të
popullsisë me ujë, ruajtjen e mjedisit dhe rritjen e cilësisë së jetës në vend;
b) për të gjitha llojet e transportit për të mbështetur zhvillimin e ekonomisë së vendit
nëpërmjet përmirësimit të lëvizjes së mallrave dhe njerëzve.
9. Drejtimin, përmirësimin, zgjerimin dhe zhvillimin e shërbimeve të informacionit në
transport dhe infrastrukturë për sigurimin e burimit të të dhënave të gjithanshme e të vazhdueshme,
për krijimin e kushteve lehtësuese të të gjithë përdoruesve dhe operuesve vendas e të huaj, si dhe të
përshtatshme për t’u inkuadruar në sistemet evropiane të informacionit.
10. Negocimin, përgatitjen dhe nënshkrimin (me autorizim të organeve kompetente) e
marrëveshjeve të transportit dhe infrastrukturës, sipas llojeve, me shtete të ndryshme. Zgjerimin e
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bashkëpunimit me komunitetin ndërkombëtar përmes aderimit në organizatat ndërkombëtare dhe
zbatimin e detyrimeve që rrjedhin prej tyre.
IV. Ministria kryen të gjitha funksionet administrative brenda fushës përkatëse të
përgjegjësisë shtetërore, përveç atyre që u delegohen shprehimisht institucioneve të varësisë apo u
ngarkohen me ligj agjencive autonome.
V. Ngarkohet Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës për zbatimin e këtij vendimi.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.
KRYEMINISTRI
Edi Rama
URDHËR
Nr. 893, datë 4.10.2013
PËR MIRATIMIN E MODELIT TË REGJISTRAVE TË SUBJEKTEVE QË GJENEROJNË,
GRUMBULLOJNË DHE RICIKLOJNË VAJRA TË PËRDORURA
Në mbështetje të pikës 4 të nenit 102 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, në zbatim
të nenit 27 dhe 66 të ligjit nr. 10 463, datë 22.9.2011 “Për menaxhimin e integruar të mbetjeve” dhe
të vendimit nr. 765, datë 7.11.2012 “Për miratimin e rregullave për grumbullimin e diferencuar dhe
trajtimin e vajrave të përdorura” të Këshillit të Ministrave,
URDHËROJ:
1. Miratimin e regjistrave të subjekteve që gjenerojnë, grumbullojnë dhe riciklojnë vajra të
përdorura, sipas modeleve bashkëlidhur këtij urdhri.
1.1 Librin e regjistrit për prodhuesit dhe importuesit e vajrave lubrifikante.
1.2 Librin e regjistrit për gjeneruesit e mbetjeve vajore.
1.3 Librin e regjistrit për menaxhuesit e licencuar të grumbullimit dhe riciklimit të vajrave
lubrifikante të përdorura.
1.4 Etiketën “Ruajtje në ambalazh të veçantë” për grumbulluesit e vajrave lubrifikante të
përdorura.
1.5 Dokument për marrjen në dorëzim të mbetjeve vajore.
2. Për zbatimin e këtij urdhri ngarkohet Drejtoria e Kontrollit për Mjedisin, Agjencia
Kombëtare e Mjedisit dhe Pyjeve, agjencitë rajonale të mjedisit në qarqe dhe lidhur me procedurën e
botimit në Fletoren Zyrtare, si dhe procedurën përkatëse të prokurimit, Drejtoria e Përgjithshme e
Shërbimeve Mbështetëse.
3. Urdhri nr. 204, datë 13.3.2013 “Për miratimin e modelit të regjistrave, dokumenteve dhe
formateve të regjistrimit të subjekteve” i Ministrit të Mjedisit, Pyjeve dhe Administrimit të Ujërave,
shfuqizohet.
Ky urdhër hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.
MINISTRI I MJEDISIT
Lefter Koka

7444

