
Tabelë shpjeguese mbi monitorimin e zbatimit të Ligjit për të Drejtën e Informimit nga institucionet pas tërmetit të 26 
nëntorit 2019 dhe çështjeve që lidheshin me këtë ngjarje natyrore. Vëzhgimi i referohet respektimit të afateve ligjore 
dhe të drejtës për tu njohur me informacionet publike, pas dërgimit të Kërkesave për Informacion. 
 
1. Lidhur me situatën pas tërmetit të 26 nëntorit 2019 – Në periudhën dhjetor 2019 (kryesisht) dhe janar 

2020: 

NR. INSTITUCIONI/ 
DATA/ OBJEKTI I 

KËRKESËS 

PËRGJIGJUR 
NË KOHË 

PËRGJIGJUR 
ME VONESË 

KOMISIONUAR PA 
PËRGJIGJE 

1 Bashkia Durrës – Kërkesa 
për informacion është 

dërguar më datë 
08.12.2019 - Kërkesë për 

Informacion mbi 
monumentet dhe 

institucionet kulturore të 
dëmtuara nga tërmeti i 26 

nëntorit 2019 

   ✘ 

2 Bashkia Durrës -  
Kërkesa për informacion 

është dërguar më datë 
08.12.2019 - Kërkesë për 
Informacion mbi godinat 
arsimore të dëmtuara nga 

tërmeti 

   ✘ 

 Bashkia  Tiranë  - 
08.12.2019 - Kërkesë për 
Informacion mbi godinat 
arsimore të dëmtuara nga 

tërmeti 

   ✘ 

3 *Bashkia  Tiranë  - 
08.12.2019 - Kërkesë për 

Informacion mbi 
monumentet dhe 

institucionet kulturore të 
dëmtuara nga tërmeti i 26 

nëntorit 

*✘ 
(Drejtoria e 

Përgjithshme e 
Punëve Publike 
ja delegoi për 
kompetencë 
Drejtorisë së 

Përgjithshme të 
Objekteve në 

Bashkëpronësi, 
Administrimit të 

Njësive 
Administrative 

dhe 
Emergjencave 

Civile) 

  *✘ 
(Drejtoria e 

Përgjithshme e 
Objekteve në 

Bashkëpronësi, 
Administrimit të 

Njësive 
Administrative 

dhe 
Emergjencave 

Civile, nuk ktheu 
përgjigje) 

4 Bashkia  Krujë  - 
08.12.2019 - Kërkesë për 

   ✘ 



Informacion mbi 
monumentet dhe 

institucionet kulturore të 
dëmtuara nga tërmeti i 26 

nëntorit 
5 Bashkia Krujë - 

08.12.2019 - Kërkesë për 
Informacion mbi godinat 
arsimore të dëmtuara nga 

tërmeti 

   ✘ 

6 Bashkia  Shijak - 
08.12.2019 - Kërkesë për 
Informacion mbi godinat 
arsimore të dëmtuara nga 

tërmeti 

 ✘ 
(Përgjigja u 

kthye më datë 
08.01.2020) 

  

7 *Instituti i Ndërtimit - 
Datë 08.12.2019 

- Kërkesë për 
Informacion mbi 

inspektimet pas tërmetit 
të 26 nëntorit 2019 

*✘ 
(Instituti i 

Ndërtimit ja 
delegoi brenda 

afatit ligjor 
autoriteteve 

publike që sipas 
tij e zotëronin 

informacionin). 

*✘ 
(Instituti i 

Ndërtimit ja 
delegoi 

kërkesën 
Bashkisë 

Durrës, e cila u 
përgjigj vetëm 

më datë 
05.02.2020; 
Instituti po 

ashtu ja delegoi 
kërkesën edhe 
Drejtorisë së 

Përgjithshme të 
Emergjencave 

Civile, në 
Ministrinë e 
Mbrojtjes, e 

cila u përgjigj 
më datë 

09.01.2020 
Dhe më datë 
14.01.2020 ja 

delegoi 
kërkesën 
Bashkisë 
Durrës). 

*✘ 
Përgjigja e 

Bashkisë Durrës u 
kthye edhe sepse 

më datë 
24.01.2020, 

Komisioneri për të 
Drejtën e 

Informimit, i 
kërkoi 

respektimin e 
ligjit dhe dhënien 
e informacioneve 

publike. 

*✘ 
Drejtoria e 

Përgjithshme e 
Emergjencave 

Civile, në 
Ministrinë e 
Mbrojtjes, ja 

dërgoi kërkesën 
znj. Rovena 
Voda, si e 
deleguar e  
Komitetit 

Ndërministror të 
Emergjencave 

Civile për 
Qarkun Durrës, 

për çështjet 
operacionale, e 

cila nuk u 
përgjigj. 

 

8 Ministria e Brendshme 
dhe specifikisht, znj. 

Rovena Vodo, 
zëvendësministre dhe e 
deleguar e  Komitetit 

Ndërministror të 
Emergjencave Civile për 

Qarkun Durrës për 
çështjet operacionale. – 

Datë 13.01.2020. Kërkesë 
për Informacion mbi 

   ✘ 



 
 
 
 

SHËNIM: 
 
Rastet e shënuara me simbolin * janë komplekse dhe përfshijnë në vlerësim më shumë se një autoritet publik, kjo për 
shkak se autoriteti i parë me pretendimin se nuk e zotëron informacionin ja kalon një autoriteti tjetër dhe në këtë 
moment vlerësohet edhe autoriteti ku delegohet kërkesa, për mënyrën se si e zbaton ligjin. U dërguan 11 Kërkesa për 
Informacion, por u llogaritën 15 të tilla sepse një pjesë e institucioneve ja deleguan autoriteteve të tjera. 
 
 

inspektimet pas tërmetit 
të 26 nëntorit 2019 

 
9 Ministria e Kulturës – 

07.12.2019 - Kërkesë për 
Informacion mbi 
monumentet dhe 

institucionet kulturore të 
dëmtuara nga tërmeti i 26 

nëntorit. 
 

  ✘ 
Përgjigja u kthye 

më datë 
21.01.2019, vetëm 

pas ankimit dhe 
ndërhyrjes së 

Komisionerit për 
të Drejtën e 

Informimit, i cili 
kërkoi 

respektimin e ligji 
dhe dhënien e 

informacioneve 
publike. 

 

10 Inspektorati Kombëtar i 
Mbrojtjes së Territorit – 
08.12.2019 -Kërkesë për 

Informacion mbi 
kallëzimet në prokurori 
për ndërtimet pa leje. 

  ✘ 
Përgjigja u kthye 

më datë 
27.12.2019, pas 

ndërhyrjes së 
Komisionerit për 

të Drejtën e 
Informimit, i cili 

kërkoi 
respektimin e 

ligjit dhe dhënien 
e informacioneve 

publike. 

 

11 Ministria e Arsimit, 
Sportit dhe Rinisë - 

08.12.2019 -Kërkesë për 
Informacion mbi godinat 
arsimore të dëmtuara nga 
tërmeti - Nga Geri Emiri, 

gazetar 
 

  ✘ 
Përgjigja u kthye 

më datë 
27.12.2019, pas 

ndërhyrjes së 
Komisionerit për 

të Drejtën e 
Informimit, i cili 

kërkoi 
respektimin e 

ligjit dhe dhënien 
e informacioneve 

publike. 

 



 
Ky vlerësim është bazuar në kuptimet e Ligjit numër 119/2014, për të Drejtën e Informimit, konkretisht nenit 12, 
“Saktësimi dhe trajtimi i kërkesës për informim”, pika 2. “Në qoftë se pas shqyrtimit të kërkesës autoriteti publik 

konstaton se nuk e zotëron informacionin e kërkuar, ai, jo më vonë se 10 ditë kalendarike nga data e dorëzimit të 
kërkesës, ia dërgon atë autoritetit kompetent, duke e vënë në dijeni edhe kërkuesin. Arsyeja e vetme që justifikon 
dërgimin e kërkesës një autoriteti tjetër është mungesa e informacionit të kërkuar” dhe pika 3: 
 
“Autoriteti publik, të cilit i është drejtuar kërkesa për informim, njofton kërkuesin se kërkesa e tij i është dërguar një 
autoriteti tjetër, si edhe e informon atë për kontaktet e autoritetit ku është dërguar kërkesa”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
2. Lidhur me situatën pas ardhjes së SARS-CoV-2 në Shqipëri dhe kërkesa me fokus situatën e krijuar – Në 
periudhën Mars-Maj 2020: 

NR. INSTITUCIONI/ 
DATA/ OBJEKTI I 

KËRKESËS 

PËRGJIGJUR 
NË KOHË 

PËRGJIGJUR 
ME VONESË 

KOMISIONUAR PA 
PËRGJIGJE 

1 Instituti Kombëtar i 
Trashëgimisë Kulturore 

– 30.03.2020 
Kërkesë për informacion 
mbi një Objekt banimi 5 
kat mbi tokë dhe 1 kat 
nëntokë në qytetin e 

Durrësit 

✘ 
Përgjigja ishte e 

pjesshme dhe 
mungonte 

vendosja në 
dispozicion e 
dokumenteve 

publike, arsyetuar 
me faktin se 

punonjësit po 
punonin nga 
banesat mbi 

argumentin: “Për 
shkak të 

pandemisë së 
COVID-19, 

Këshilli i 
Ministrave ka 

shpallur me anë të 
dekreteve 
përkatëse, 
gjendjen e 

jashtëzakonshme 
dhe masat 

shtrënguese për të 
evituar infektimin, 

përhapjen dhe 
ruajtjen e sa më 

shumë jetëve 
njerëzore”. 

 ✘ 
Pasi përgjigja e 
parë u kthye në 

respektim të 
afateve ligjore por 

e pjesshme, 
autoriteti publik 

njoftoi se: “Vënia 
në dispozicion e 
materialeve të 

kërkuara prej jush 
në kushtet e 
pandemisë 
botërore të 

COVID-19, do të 
bëhet në një 

moment të dytë, 
kur të jemi çliruar 

nga masat 
shtrënguese”. 

Me rikthimin në 
normalitet, 

autoriteti publik u 
rikujtua përmes 

një emaili dhe nuk 
u përgjigj. 

Dokumentet u 
vendosën në 

dispozicion vetëm 
pas ankimit dhe 

ndërhyrjes së 
Komisionerit për 

të Drejtën e 
Informimit, i cili 

kërkoi 
respektimin e 

ligjit dhe dhënien 
e informacioneve 

publike. 

 



2 Instituti Kombëtar i 
Trashëgimisë Kulturore 

– 30.03.2020 
Kërkesë për informacion 
mbi një  Godinë banimi 
dhe shërbimi 2-4-6 kate 

në qytetin e Durrësit. 

✘ 
Përgjigja ishte e 

pjesshme dhe 
mungonte 

vendosja në 
dispozicion e 
dokumenteve 

publike, arsyetuar 
si në rastin më lart. 

 ✘ 
Situatë e njëjtë si 

në rastin e 
përshkruar më 

lart. 

 

3 Struktura e Posaçme 
Kundër Korrupsionit dhe 

Krimit të Organizuar/ 
SPAK – 09.05.2020 - 

Kërkesë për Informacion 
mbi Eco-Park, Porto-

Romano, Durrës 

   ✘ 
 

4 Drejtoria e Përgjithshme 
e Policisë së Shtetit – 

04.05.2020 - Kërkesë për 
Informacion mbi disa 

raste specifike ndalimesh 
dhe arrestimesh të 

shtetasve shqiptarë që 
lidhen me situatën e 

COVID-19 

   ✘ 
 

5 Prokuroria e Tiranës – 
04.05.2020 - Kërkesë për 

Informacion mbi disa 
raste specifike ndalimesh 

dhe arrestimesh të 
shtetasve shqiptarë që 
lidhen me situatën e 

COVID-19 

 ✘ 
 

  

6 Komisioneri për të 
Drejtën e Informimit dhe 
Mbrojtjen e të Dhënave 
Personale - 11.05.2020 - 
Kërkesë për Informacion 

mbi ankesat e 
depozituara në periudhën 

9 mars – 10 maj 2019 

✘ 
 

   

7 Prokuroria e Pogradecit 
– 09.05.2020 - Kërkesë 

për Informacion mbi 
hetimet për dëmtimin e 

rrugës antike në 
Kanionin e Llëngës, 

Pogradec 

✘ 
 

   

8 Prokuroria e Durrësit - 
Kërkesë për Informacion 
mbi hetimet për ndotjen 

e ujërave në Porto-
Romano 

✘ 
 

   

9 Agjencia Kombëtare e 
Ujësjellës Kanalizime 

✘ 
 

   



 
 
 

PËRGATITI: Geri Emri/ Porta Vendore – Korrik 2020. 
 

dhe Infrastrukturës së 
Mbetjeve – 09.05.2020 -
Kërkesë për Informacion 

mbi Eco-Park, Porto-
Romano, Durrës 

10 Bashkia Durrës – 
09.05.2020 - Kërkesë për 
Informacion mbi lejet e 
ndërtimit të miratuara në 

zonën e Kodër-Vilës 

✘ 
 

   


