
 

 

U R DH Ë R 
 

 

Nr. 96, datë 16.07.2018 

 

 

PËR 

 

NGRITJEN E GRUPIT TË PUNËS PËR ORGANIZIMIN 

E SAMITIT TË DIASPORËS 

 

Në mbështetje të pikës 3, të nenit 102, të Kushtetutës, të pikës 1, të nenit 12, të ligjit nr.9000, datë 

30.1.2003, “Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Ministrave”, dhe të Vendimit nr.494 

datë 13.09.2017, të Këshillit të Ministrave, “Për Krijimin e komisionit shtetëror për organizimin e 

veprimtarive në kudër të “Vitit Mbarëkombëtar të Gjergj Kastriotit – Skënderbeut”, me 

propozimin e Ministrit të Shtetit për Diasporën, 

 

U R DH Ë R O J: 
 

1. Ngritjen e Grupit të Punës, për Organizimin e Samitit të II të Diasporës, që do të mbahet në 

Tiranë, në muajin nëntor 2018. 

 

2. Grupi ndërinstitucional i punës kryesohet nga Zëvendëskryeministri dhe në përbërje të ketë 

anëtarë: 

 

- Sekretarin e Përgjithshëm të Ministrisë për Evropën dhe Punët e Jashtme; 

- Sekretarin e Përgjithshëm të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë 

- Sekretarin e Përgjithshëm të Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë; 

- Sekretarin e Përgjithshëm të Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë; 

- Sekretarin e Përgjithshëm të Ministrisë së Kulturës; 

- Sekretarin e Përgjithshëm të Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale; 

- Sekretarin e Përgjithshëm të Ministrisë së Turizmit dhe Mjedisit; 

- Sekretarin e Përgjithshëm të Ministrisë së Brendshme; 

- Drejtorin e kabinetit të Ministrit të Shtetit për Mbrojtjen e Sipërmarrjes; 

- Drejtorin e kabinetit të Ministrit të Shtetit për Diasporën; 

- Drejtorin e Drejtorisë së Shërbimeve Qeveritare; 

- Drejtorin e Përgjithshëm të Policisë së Shtetit; 

- Drejtorin e Shërbimit Informativ të Shtetit; 

- Komandantin e Gardës së Republikës. 

 

 



 

3. Me ftesë të kryetarit të grupit ndërinstitucional të punës mund të marrin pjesë në takime edhe 

ekspertë të tjerë nga brenda apo jashtë vendit sipas nevojave që lidhen me fushën e veprimit të 

këtij urdhri. 

 

4. Detyrat kryesore të grupit ndërinstitucional të punës të jenë hartimi i programeve, organizimi, 

drejtimi, bashkërendimi i punës, realizimi i veprimtarive, si edhe hartimi i projektakteve të 

nevojshme për organizimin e veprimtarisë dhe të efekteve financiare. 

 

5. Projektaktet ti përcillen Komisionit Shtetëror për organizimin e veprimtarive në kuadër të 

“Vitit Mbarëkombëtar të Gjergj Kastriotit – Skëndërbeut”, për ti propozuar në Këshillin e 

Ministrave. 

 

6. Ngarkohen përfaqësuesit e ministrive dhe të institucioneve të përmendura në pikën 2 për 

zbatimin e këtij urdhri. 

 

Ky urdhër hyn në fuqi menjëherë. 

 

 

 

K R Y E M I N I S T R I 

 

EDI RAMA 

 


