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V E N D I M 
 
 

Nr. 1  , datë 31.05.2006 
 
 

PËR MIRATIMIN  E RREGULLORES 
 

“PËR ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E KOMISIONIT TË NDIHMËS 
SHTETËRORE” 

 
 

Në mbështetje të nenit 17, shkronja ç të ligjit nr. 9374, datë 21.04.2005 “Për ndihmën 
shtetërore”, Komisioni i Ndihmës Shtetërore 

 
 
  V E N D O S I: 

 
Miratimin e rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e Komisionit të Ndihmës 
Shtetërore”, sipas tekstit që i bashkëlidhet këtij vendimi. 

 
 
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 
 

 
                                                                                                     
 

  K R Y E T A R I 
 
 

                                                                                                              GENC RULI 
 
 
 

 



RREGULLORE  
 

“PËR ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E KOMISIONIT TË NDIHMËS 
SHTETËRORE” 

 
  
 

Neni 1 
Objekti dhe fusha e zbatimit 

 
Kjo rregullore ka si objekt përcaktimin e rregullave të organizimit të punëve në 
Komisionin e Ndihmës Shtetërore (këtej e tutje: “Komisioni”), detyrat, përgjegjësitë dhe 
mënyrën e ushtrimit dhe zbatimit të tyre. 

 
  

Neni 2 
Emërtimi dhe vula 

  
Emërtimi i Komisionit është “Komisioni i Ndihmës Shtetërore”. 
Vula zyrtare e Komisionit  përmban këto shenja: 

- Shkruhet me shkronja kapitale: “KOMISIONI I NDIHMËS SHTETËRORE” 
- Lart shkruhet “REPUBLIKA E SHQIPËRISË”.   
- Në kreun e shkresave zyrtare shkruhet: “Simboli, REPUBLIKA E SHQIPËRISË”, 

dhe poshtë saj emërtimin e plotë “KOMISIONI I NDIHMËS SHTETËRORE”. 
 
 

Neni 3 
Funksionet e Komisionit të Ndihmës Shtetërore  

 
1. Komisioni është organi vendimarrës për kontrollin e ndihmës shtetërore. Komisioni 

është i përbërë nga pesë anëtarë dhe është i pavarur në kryerjen e funksioneve të tij. 
 
2. Komisioni ka këto detyra dhe përgjegjësi kryesore: 

a. vlerëson dhe autorizon skemat e ndihmës shtetërore dhe ndihmat individuale, mbi 
bazën e propozimeve të Drejtorisë së Ndihmës Shtetërore; 

b. urdhëron kthimin e ndihmës së paligjshme; 
c. mbikëqyr përdorimin e ndihmës shtetërore dhe rezultatin ekonomik të përftuar nga 

dhënia e saj; 
d. merr vendime të tjera, në bazë të procedurave të ligjit;  
e. nxjerr udhëzimet përkatëse, në zbatim të këtij ligji;  
 
 

 
 
 



 
 
f. harton, me ndihmën e Drejtorisë së Ndihmës Shtetërore, raportin vjetor për ndihmat 

shtetërore dhe e paraqet atë pranë Këshillit të Ministrave, i cili ia përcjell 
Komisionit Evropian; 

g. publikon normën e interesit për kthimin e ndihmës shtetërore;  
h. publikon çdo vit listën e zonave të prapambetura në Shqipëri, me shifrat përkatëse, 

bazuar në të dhënat më të fundit statistikore për nivelin e varfërisë dhe papunësisë. 
i. bashkëpunon me organizmat ndërkombëtarë, në kuadër të marrëveshjeve dhe 

angazhimeve ndërkombëtare të Republikës së Shqipërisë. 
 

 
 

Neni 4  
 Organizimi i Komisionit 

 
 
1. Kryetari i Komisionit është Ministri i Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës.  

 
2. Zëvendëskryetari i Komisionit zgjidhet me shumicën e votave të të gjithë anëtarëve 

në mbledhjen e parë të tij. 
 

3. Në rast se Kryetari i Komisionit mungon apo është në pamundësi për të ushtruar 
kompetencat në drejtimin e Komisionit, Zëvendëskryetari merr dhe ushtron 
kompetencat. 

 
4. Në rast se Kryetari dhe Zëvendëskryetari mungojnë apo janë në pamundësi për të 

ushtruar kompetencat njëri nga anëtarët e Komisionit merr dhe ushtron 
kompetencat për drejtimin e Komisionit.  

 
 
 

Neni 5  
 Marrëdhëniet e tjera me publikun 

 
Qëndrimet publike të Kryetarit, Zëvendëskryetarit, anëtarëve të tjerë të Komisionit dhe 
punonjësve të tjerë të Drejtorisë së Ndihmës Shtetërore (këtej e tujtje: Drejtoria) për 
çështjet konkrete në shqyrtim, si rregull, konsultohen edhe/ose diskutohen paraprakisht në 
Komision.  

 
 
 
 
 
 



Neni 6 
 Mbledhjet e Komisionit  

 
 

1. Mbledhjet e Komisionit dhe seancat dëgjimore përgatiten nga Drejtoria, e cila është 
përgjegjëse për shpërndarjen e materialeve përkatëse tek të gjithë anëtarët e 
Komisionit. Si rregull, materialet përkatëse në funksion të rendit të ditës, u vihen në  

 
dispozicion antarëve të Komisionit jo më vonë se 5 (pesë) ditë para datës së shqyrtimit. 
 
2. Drejtoria kujdeset për respektimin e afateve, në paraqitjen e njoftimeve, kërkesave 

apo materialeve të tjera për t’u shqyrtuar nga Komisioni të Ndihmës Shtetërore.  
 

3. Drejtoria është përgjegjëse për respektimin e afateve për njoftimin e palëve në 
proçes, palëve të treta apo ekspertëve, të cilët kërkojnë ose ftohen të marrin pjesë 
në seanca dëgjimore. 

 
4. Drejtoria siguron mbajtjen e proçesverbalit të mbledhjes dhe përgatit projekt-

vendimet e Komisionit, të cilët pasi kthehen në vendime nënshkruhen nga të gjithë 
anëtarët e pranishëm dhe protokollohen në rregjistrin e Drejtorisë, si dhe në Zyrën e 
Arkivit të Ministrisë së Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës. 

 
 

Neni 7 
 Mbledhjet e radhës 

 
1. Kryetari i Komisionit vendos për datën dhe kohën e mbledhjeve të radhës. Në rast 

nevoje, ai mund të thërras dhe mbledhje të jashtëzakonshme të Komisionit. 
 
2. Anëtarët e Komisionit njoftohen pa vonesë për çdo ndryshim në datën dhe kohën e 

vendosur për mbledhje, si dhe për mbledhjet e jashtëzakonshme të thirrura nga 
Kryetari. 

 
3. Për shkaqe të përligjura, Kryetari mund të shtyjë ose të mbyllë mbledhjen përpara 

kohe. Në këtë rast, ai duhet të bëjë edhe arsyetimin përkatës të vendimit të tij në 
proçesverbalin e mbledhjes. 

 
 

Neni 8 
 Thirrja e mbledhjeve 

 
1. Kryetari është i detyruar të thërrasë një mbledhje kur kjo kërkohet me shkrim nga të 

paktën 3(tre) anëtarë të Komisionit, duke përcaktuar çështjet për të cilat thirret kjo 
mbledhje. Mbledhjet thirren vetëm për çështjet për të cilat Komisioni është i 
mandatuar sipas Ligjit. 



 
2. Lajmërimet për thirrjen e mbledhjeve bëhen brenda 7(shtatë) ditëve pas paraqitjes 

së kërkesës nga 3(tre) anëtarët e Komisionit dhe, të paktën 3(tre) ditë para datës së 
thirrjes së mbledhjes. 

 
3. Lajmërimi për thirrjen e një mbledhjeje duhet të tregojë në mënyrë të qartë dhe të 

detajuar çështjet për të cilat do të diskutohet. 
 
 
 

Neni 9 
Kuorumi në Komision 

  
1. Mbledhja e Komisionit do të quhet e vlefshme kur janë të pranishëm të paktën 3 

anëtarë të Komisionit. 
 
2. Në qoftë se në hapjen e mbledhjes nuk janë të pranishëm 3 anëtarë të Komisionit, 

Kryetari i Komisionit vendos thirrjen e mbledhjes në një ditë tjetër.  
 
 

Neni 10  
 Rendi i ditës 

 
1. Kryetari vendos për rendin e ditës së çdo mbledhjeje. Rendi i ditës duhet të 

përfshijë ato çështje që vendos Kryetari, që i janë paraqitur Komisionit për 
shqyrtim nga Drejtoria, si dhe që i janë kërkuar atij nga anëtarët e Komisionit në 
përputhje me përcaktimet e pikës 1 të nenit 8 të kësaj rregulloreje. 

 
2. Kërkesa e anëtarëve të Komisionit për të futur një çështje në rendin e ditës duhet të 

bëhet me shkrim, të paktën 3 (tre) ditë para datës së vendosur për mbledhjen. 
 

3. Rendi i ditës duhet t’u shpërndahet të gjithë anëtarëve, të paktën 3 (tre) ditë përpara 
datës së mbledhjes. 

 
Neni 11  

 Marrja e vendimeve 
 

1. Komisioni merr vendime vetëm për çështje që janë përfshirë në rendin e ditës së 
mbledhjes, përveç rasteve kur rendi i ditës ndryshohet përpara fillimit të mbledhjes 
dhe Komisioni vendos për shqyrtimin dhe marrjen e vendimeve edhe për çështje që 
nuk janë në rendin e ditës. 

 
2. Komisioni merr vendim të miratojë, me ose pa kushte, ose të mos miratojë ndihmën 

e njoftuar. Vendimet e Komisionit merren brenda 60 ditëve kalendarike. Afati 
fillon të nesërmen e ditës që është dorëzuar njoftimi i plotë. 



 
3. Komisioni i merr vendimet e tij me votim të hapur dhe me shumicën e votave të 

anëtarëve të pranishëm.  
 

4. Në rastet kur rezultati i votimit është i barabartë, vota e kryetarit është vendimtare. 
  
5. Vendimet e Komisionit hyjnë në fuqi vetëm pasi janë miratuar procesverbalet 

përkatëse nga anëtarët e Komisionit të pranishëm në mbledhje. 
 
 
 

Neni 12 
Votimi i detyrueshëm 

  
1. Anëtarët e Komisionit që janë të pranishëm në mbledhje dhe që nuk kanë pengesë 

ligjore për të votuar në përputhje me legjislacionin në fuqi, nuk mund të abstenojnë. 
 

2. Kryetari i Komisionit voton i fundit. 
 
 
 

Neni 13 
Deklarimi i pengesave ligjore 

  
1. Në rastet kur një anëtar i Komisionit është i prekur nga një pengese ligjore sipas 

legjislacionit në fuqi për konfliktin e interesave, ai duhet të lajmërojë menjëherë 
Kryetarin e Komisionit. 

 
2. Kryetari merr vendimin për përjashtimin nga votimi të anëtarit të Komisionit. 

 
3. Kur kërkesa për përjashtimin e një anëtari të Komisionit nga votimi bëhet jo nga 

vetë anëtari por nga një palë e interesuar, Kryetari e merr vendimin për 
përjashtimin ose jo, pas një hetimi te gjithanshëm dhe pasi dëgjon edhe argumentat 
e anëtarit që dyshohet se ka pengesa ligjore. 

 
4. Në rastet kur vetë Kryetari preket ose dyshohet se preket nga një pengesë ligjore, 

vendimin për perjashtimin ose mospërjashtimin e tij nga votimi e merr vete 
Komisioni. 

 
5. Në çdo rast, vendimi për përjashtimin ose jo nga votimi të një anëtari apo të 

Kryetarit të Komisionit merret brenda 5 ditëve nga dita kur vetë anëtari deklaron 
pengesën ose kur pala e interesuar bën kërkesën. 

 
6. Anëtarët  e Komisionit që kanë  pengesë ligjore për të votuar nuk duhet të jenë të 

pranishëm gjatë diskutimeve dhe gjatë votimit.  



 
Neni 14  

 Pjesëmarrja në mbledhjet e Komisionit të Ndihmës Shtetërore 
 

1. Në mbledhjet e Komisionit mund të marrin pjesë, në rast nevoje, specialistë të 
Drejtorisë apo ekspertë të jashtëm, që kanë qënë të angazhuar me trajtimin e 
çështjeve në shqyrtim. Pjesmarrja e tyre bëhet me miratimin paraprak të 
Komisionit. 

 
2. Si rregull, mbledhjet e Komisionit janë të mbyllura për publikun. 

 
 
 
 

Neni 15 
 Thirrja e mbledhjeve në raste të tjera 

 
Mbledhja e Komisionit, përveç proçedurave të zakonshme, është e vlefshme edhe në raste 
të tjera, por me kusht që në të marrin pjesë të gjithë anëtarët e Komisionit, të cilët, 
paraprakisht, bien dakort për zhvillimin e saj dhe miratojnë rendin përkatës të ditës. 
 

 
Neni 16 

 Seanca dëgjimore 
 

1. Komisioni mund të zhvillojë, përpara marrjes së vendimeve, seanca dëgjimore, ku 
palëve në proçes u jepet mundësia për të bërë të njohur pikëpamjet dhe 
këndëvështrimet e tyre për çështjen në shqyrtim. 

 
2. Në seancat dëgjimore, Komisioni mund të ftojë edhe palë të treta, ose ekspertë të 

angazhuar për çështjet që trajtohen. 
 

3. Si rregull, seancat dëgjimore janë të mbyllura për publikun. Pala që dëgjohet mund 
të kërkojë paraprakisht mos pjesëmarrjen në dëgjim të palës/palëve të tjera ose të 
ekspertëve të ngarkuar me çështjen. 

 
 

 
Neni 17 

Marrëdhëniet e tjera ndërmjet Komisionit dhe Drejtorisë 
 

1. Në rast se Komisioni ka informacion në lidhje me një ndihmë që mendohet e 
paligjshme, ai i kërkon me shkrim Drejtorisë fillimin e proçedurës 
administrative në zbatim të ligjit.  

 



2. Ushtrimi i përgjegjësive funksionale dhe raportimi përkatës ndërtohen mbi 
bazën e hierarkisë. Kjo mënyrë raportimi zbatohet për të gjitha komunikimet 
ndërmjet Komisionit dhe Drejtorisë. 

 
 

Neni 18  
 Nëpunësit e autorizuar 

 
1. Për të verifikuar përputhjen e vendimeve të Komisionit, në rastet kur ka dyshime 

serioze për përmbushjen e tyre, Komisioni dhe/ose nëpunësit e autorizuar prej tij 
kanë të drejtë: 

 
a) të hyjnë në mjediset e ndërmarrjes/eve në fjalë; 
b) të kërkojnë shpjegime gojore në vend; 
c) të kontrollojnë librat dhe regjistrat e tjerë të biznesit, në formë të shkruar 

apo elektronike  dhe të marrin ose të kërkojnë kopje të tyre. 
 
2. Nëse e sheh të arsyeshme, Komisioni ose Drejtoria kërkon ndihmë nga ekspertë të 

pavarur. 
 
 

Neni 19 
Sekreti profesional 

 
Anëtarët e Komisionit janë të detyruar të ruajnë sekretin profesional të informacioneve, që 
ata kanë arritur të marrin gjatë zbatimit të procedurave të këtij ligji. 
 
 

Neni 20  
 Hyrja në fuqi  

 
 
Kjo rregullore hyn në fuqi në datën e miratimit të saj. 
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