DREJTORIA E PËRGJITHSHME E SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE
Drejtoria Juridike, Komunikimit dhe Prokurimeve
Sektori i Transparencës dhe Komunikimit
Minutat e takimit nga diskutimi i publikut për projektligjin
“Për administrimin e fondit pyjor dhe kullosor kombëtar në Republikën e Shqipërisë”
Ditën e mërkurë, datë 08.07.2015, në ambjentet e Ministrisë së Mjedisit u zhvillua dëgjesa e
publikut për projektligjin “Për administrimin e fondit pyjor dhe kullosor kombëtar në
Republikën e Shqipërisë”
Në këtë takim merrnin pjesë:
Z. Vasillaq Mine, Profesor, Fakulteti i Shkencave Pyjore,
Z. Arsen Proko, Profesor, Fakulteti i Shkencave Pyjore,
Z. Rexhep Ndreu, Federata Kombëtare e Përdoruesve të Pyjeve dhe Kullotave,
Z. Xhelal Shuti, Federata Kombëtare e Përdoruesve të Pyjeve dhe Kullotave,
Znj. Drita Dade, Banka Botërore,
Z. Janaq Male, CNVP,
Z. Genci Kacori, profesionist i lirë,
Z. Ruzhdi Hymetlliu, Kryetar i Federatës së Pyjeve Komunalë, Korçë,
Z. Avdulla Diku, specialist pyjesh,
Z. Qemal Xhetani, specialist pyjesh,
Z. Gëzim Shehu, OSHC,
Z. Erlind Muho, inxhiner pyjesh,
Nga strukturat në vartësi të Ministrisë:
Z. Agron Daci, DSHP Dibër,
Z. Besnik Hallaçi, Administrata e ZM, Kukës,
Z. Sulejman Xhepa, AKZM,
Z. Gjon Fierza, Agjencia Kombëtare e Mjedisit,
Z. Xhevit Ramallari, DSHP Kukës,
Z. Marko Tushaj, DSHP Lezhë,
Z. Andrea Përbasha, DSHP Mirditë,
Z. Gjin Brigja, DSHP Shkodër,
Z. Gjergj Grizhaj, DSHP Shkodër,
Z. Behar Hate, Agjencia Kombëtare e Mjedisit,
Z. Rexhep Peka, Agjencia Kombëtare e Mjedisit,
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Z. Agim Dardha, Admnistrata e ZM, Shkodër,
Z. Roland Toma, DSHP Pukë,
Z. Elez Demiraj, DSHP Tropojë,
Z. Albert Ndoci, DSHP Laç,
Z. Selim Lisha, DSHP Has,
Z. Xhozef Kulla, DSHP Shkodër,
Z. Lutfi Pupla, DSHP Tiranë,
Z. Pjetër Toni, Administrata e ZM Lezhë,
Z. Bekim Qosja, Administrata e ZM Dibër,
Z. Gjovalin Nikolla, DSHP Lezhë,
Z. Filip Pjetri, DSHP Lezhë,
Z. Beqir Tereska, DSHP Tiranë,
Z. Vullnet Tafa, DSHP Dibër,
Z. Roland Dedja, DSHP Dibër,
Z. Ilir Vishkurti, DSHP Tiranë,
Z. Idriz Klosi, DSHP Mat,
Z. Arshi Beqiri, DSHP Bulqizë,
Z. Lefter Gjana, Admnistrata e ZM, Kukës,
Z. Xhemal Jakupi, Admnistrata e ZM, Kukës,
Znj. Alda Krosi, DSHP Tiranë,
Z. Ervin Jaupaj, Admnistrata e ZM, Tiranë,
Nga Ministria e Mjedisit:
Z. Ylli Hoxha, Drejtor, Drejtoria e Mbrojtjes dhe Trajtimit të Pyjeve,
Z. Preng Prenga, përgjegjës sektori, Drejtoria e Mbrojtjes dhe Trajtimit të Pyjeve,
Z. Ender Trashaj, përgjegjës sektori, Drejtoria e Mbrojtjes dhe Trajtimit të Pyjeve,
Znj. Madalena Koja, përgjegjës sektori, Drejtoria Juridike, e Komunikimit dhe Prokurimeve,
Z. Admir Seci, Drejtoria e Biodiversitetit,
Znj. Enkelejda Malaj, Përgjegjëse e Sektorit të Transparencës dhe Komunikimit;
Dëgjesa u hap nga Z. Ylli Hoxha, Drejtor i Drejtorisë së Mbrojtjes dhe Trajtimit të Pyjeve, i
cili bëri një parashtrim të projektligjit të propozuar, duke u përqendruar tek risitë e këtij
projektligji për mënyrën sesi adreson problematikën aktuale në fushën e administrimit të
pyjeve, dhe mangësitë e mëparëshme legjislative, duke bërë transferimin përfundimtar të
gjithë fondit pyjorë dhe kullosor kombëtar tek njësitë e qeverisjes vendore, në përputhje
me reformën e re administrative.
Ai shpjegoi se projektligji njeh dy forma pronësie: atë publike dhe private, të cilat do të
administrohen nga 61 bashkitë e reja, duke i detyruar këto të fundit të ngrejnë struktura të
posaçme për administrimin lokal të fondit pyjor dhe kullosor brenda juridiksionit të tyre,
ndërsa Ministria ruan rolin e saj si hartuese e politikave për mbrojtjen e pyjeve, përmes
Drejtorisë së Politikave Pyjore.
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Z. Hoxha u shpreh se projektligji ka qarkulluar tek ministritë e tjera dhe se ka të reflektuara
edhe komentet e ardhura prej tyre. Kjo dëgjesë, u shpreh ai, e cila është e disata e zhvilluar
për këtë projektligj është shumë e rëndësishme, pasi ministria mirëpret çdo koment e
sugjerim që vjen nga ekspertët dhe profesionistët e fushës. Më tej, z. Hoxha u la vendin
diskutimeve nga të pranishmit.
Prof. Arsen Proko, nga Fakulteti i Shkencave Pyjore, e mori fjalën i pari dhe renditi një
sërë komentesh për projektligjin e propozuar. Ai u shpreh se qëllimit të projektligjit i
duheshin shtuar edhe disa parime të tjera të rëndësishme, si: parimi i menaxhimit të
qëndrueshëm të pyjeve, ai i redukimit të varfërisë, i shtimit të sipërfaqeve pyjore, etj. Po
ashtu, përkufizimi i pyllit si territor ka nevojë për modifikime të mëtejshme; më tej
projektligji duhet të përfshijë edhe referenca të acqui-së, ku të bëhet e qartë niveli i
përputhshmërisë me legjislacionin europian në fushën e pyjeve.
Më tej, ai vijoi duke thënë se ligji duhet të shoqërohet edhe me implikimet e mundshme
financiare, për të parë nëse i rrit apo redukton shpenzimet në pyje dhe për pyjet ky
projektligj që propozohet. Projektligji duhet të sanksionojë në mënyrë të qartë të drejtën
tradicionale të përdorimit të pyjeve, një parim i rëndësishëm të cilin dokumenti nuk e prek
fare.
Në lidhje me çështjen e zonave të mbrojtura, zoti Proko ishte i mendimit se zonat e
mbrojtura të ketegorive 1, 2, dhe 3 i tejkalojnë interesat e një bashkie dhe janë pasuri
kombëtare, ndërsa zonat e mbrojtura të kategorive 4, 5 dhe 6 duhet të shkëputen nga
administrimi prej Agjencisë Kombëtare të Zonave të Mbrojtura dhe i duhen kaluar për
adminstrim pushtetit vendor.
Z. Proko foli për rezervat strategjike, të cilat nuk përmenden fare në ligj, për menaxhimin e
gjahut, për përdorimin e përkufizimit të biodiversitetit sipas Konventës së Biodiversitetit,
të Rios, për përdorim të termit regjistër kombëtar pyjesh dhe jo kadastër, për mospërdorim
të fjalive të paqarta e gjithëpërfshirëse, si: “kullota e të tjera”, të cilat krijojnë paqartësi në
interpretim, për ndarjen e konceptit të pyllëzimit me ripyllëzimin, përkufizim më të saktë
të shkurreve, për rolin e shërbimit pyjor në parandalimin dhe shuarjen e zjarreve, ndarjen
e konceptit të administrimit me atë të shërbimeve në pyje, si për rastin e damokosjes, që
duhet të konsiderohet shërbim, rolet e Agjencisë Kombëtare të Mjedisit, të pushtetit
vendor, të njësive të posaçme të pyjeve që do ngrihen pranë Bashkive, të cilat duhet të kenë
të njëjtën emërtesë në rang kombëtar.
Në vijim ai foli edhe për përfshirjen në ligj të konceptit të karrierës së specialistëve të
pyjeve, dhe çertifikimin e specialistëve me përvojë si inxhinerë pyjesh të shtetit.
Z. Rexhep Ndreu, nga Federata Kombëtare e Përdoruesve të Pyjeve, i drejtoi një pyjetje z.
Proko në lidhje me rolin e shoqërisë civile në projektligj, si e shihte ai rolin e shoqatave të
përdoruesve të pyjeve të krijuara prej shumë vitesh.
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Z. Proko u përgjigj, duke thënë se ai foli për sanksionimin e të drejtës tradicionale të
përdorimit të pyjeve dhe kullotave dhe ky koncept pranon edhe format e organizimit të
përdoruesve, si në rastin e shoqatave.
Z. Rexhep Ndreu u shpreh se projektligji shënon një progres të dukshëm nga ligji aktual i
pyjeve si për mënyrën e administrimit dhe trajtimit të pyjeve, por edhe për ndarjen e
roleve të aktorëve të përfshirë në politikëbërje, administrim, monitorim e kështu me radhë.
Transferimi i fondit kombëtar pyjor dhe kullosor tek njësitë e qeverisjes vendore, u shpreh
ai, është diçka që ne e kemi kërkuar prej vitesh, ndaj edhe ky projektligj është hapi i duhur.
Ai kërkoi që projektligji të njohë kufijtë e fshatit si njësi bazë dhe të përcaktojë një rol të
shtuar të komunitetit në administrimin e pyjeve dhe kullotave, edhe për faktin se
inxhinerët e pyjeve e kanë të pamundur të punojnë me ngarkesën aktuale. Përsa i përket
shoqatave të përdoruesve, z. Ndreu u shpreh se projektligji shënon regres, pasi nuk i njeh
ato. Përsa i përket planeve të menaxhimit, ai kërkoi që ato të mos miratohen nga Ministria,
por të përfshijnë komunitetin dhe të miratohen në nivel komunitar/lokal.
Z. Ylli Hoxha u shpreh se projektligji nuk ka përjashtuar shoqatat, por njëherazi është e
padrejtë që projektligji të shprehet në favor të shoqatave të caktuara. Ndërsa për çështjen e
njohjes së fshatit si njësi bazë, në kuadër të procesit të decentralizimit dhe dixhitalizimit të
të dhënave nga ana e Ministrisë së Pushtetit vendor, integrimi i kontureve të fshtatit mund
të jetë i realizueshëm.
Z. Proko u shpreh se është shumë e rëndësishme që të bëhet një ndarje e qartë mes rolit
administrues nga pushteti vendor dhe shërbimit të damkosjes, i cili duhet t’i mbetet shtetit,
pasi krijon konflikt interesi.
Në mbështetje të kësaj ideje doli edhe z. Prengë Prenga, përgjegjës sektori, Drejtoria e
Mbrojtjes dhe Trajtimit të Pyjeve, i cili u shpreh se në të gjitha vendet perëndimore, që
merren si shembull të administrimit të pyjeve, si në rastin e Suedisë, damkosja mbetet
monopol i shtetit, dhe se ka struktura të specializuara për këtë shërbim, të ndarë nga
procesi i administrimit të pyjeve.
Prof. Vasillaq Mine, nga Fakulteti i Shkencave Pyjore, ngriti çështjen e përkufizimit të
inspektoratit të policisë pyjore dhe të inspektorit të policisë pyjore. Sipas tij, ligji nuk e
bënte të qartë çfarë është inspektori i policisë pyjore. Ai mbështeste idenë që njësia
administrative të jenë njësi që ushtrojnë aktivitete dhe që hyjnë në kontrata me palë të
tjera, e që damkosja si shërbim duhet të ketë tarifë e duhet paguar.
Përsa i përket menaxhimit të kullotave, ngarkesa për punonjësit duhet të reduktohet, pasi
6000 ha për punonjës është një ngarkesë e papërballueshme.
Në lidhje me planet e menaxhimet, ato duhet të hartohen nga shoqata të specializuara, dhe
të mos jenë detyrë e njësive administrative.
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Përsa i përket temës së miratimit të Planeve të menaxhimit, ato duhet të miratohen nga ata
që kanë pronën. Më tej, z. Mine vijoi me të drejtën e njësive administrative për të zhvilluar
aktivitete dhe për të shitur apo parashitur lëndë drusore në këmbë anës rrugës.
Projektligji, tha ai, i kërkon inspektorit të pyjeve të parandalojë dëmet në pyje, por si
mundet një inspektor të bëjë këtë? Parandalimi, u shpreh ai, është detyrë e njësisë së
shërbimit pranë trupës pyjore dhe jo e inspektorit.
Përsa i përket diplomës së specialistëve që do punësohen pranë njësive të administrimit të
pyjeve, projektligji duhet të përcaktojë se diploma duhet të jetë e specialitetit pyje dhe jo
çdo lloj diplome e përafërt.
Z. Prenga u shpreh se përsa i përket çështjeve të diplomës dhe e ngarkesës në punë
institucion përgjegjës është Departamenti i Administratës Publike.
Znj. Drita Dade, Banka Botërore, u shpreh se ky draft ka ndryshime nga drafti me të cilin
Banka është njohur javë më parë dhe se ky draft ka reflektuar disi komentet e tyre. Ajo u
shpreh se për ekspertët e BB është e rëndësishme që projektligji të përfshijë në mënyrë të
qartë e pa ekuivoke disa parime të rëndësishme: parimin e të drejtës tradicionale të
përdoruesve të pyjeve, dhe të drejtën e tyre jo thjesht për përmbushje të nevojave
personale, por edhe për përfitim ekonomik.
Ekspertët e BB tha ajo janë të mendimit se përsa i përket shitjes së lëndës drusore,
projektligji nuk duhet të jetë kufizues, përkundrazi të lërë hapur të gjitha opsionet, të cilat
do të përcaktohen e rregullohen më tej përmes VKM pasuese.
Përsa i përket procesit të decentralizimit, BB e sheh këtë si një shans të mirë për të
përmirësuar mbrojtjen dhe menaxhimin e pyjeve, si edhe ngritjen e strukturave
profesionale administrative, me stafet e profilet përkatëse. Por projektligji, tha ajo, nuk jep
një panoramë të qartë të funksioneve dhe roleve të strukturave të ndryshme në nivele të
ndryshme, të Agjencive Kombëtare, të Inspektoratit, etj.
Znj. Dade përfundoi duke kërkuar informacion në lidhje me procesin e mëtejshëm të
miratimit të këtij projektligji dhe kohën kur do të organizohet dëgjesa e radhës.
Z. Hoxha u përgjigj që projektligji do të jetë në komisione parlamentare, duke filluar nga
shtatori e tutje dhe se synohet miratimi i tij nga parlamenti në Janar 2016.
Z. Janaq Male, SNVP, vlerësoi faktin që ky projektligj sjell një ndarje të funksioneve në pyje
dhe e sheh decentralizimin si një hap të rëndësishëm në menaxhimin më të mirë të pyjeve.
Ai mbështeti idenë se fshati duhet të njihet si njësia bazë, pasi edhe Kushtetuta e vendit e
njeh atë si ndarjen më të vogël administrative dhe se në këtë pikë bashkëpunimi me
Hipotekën dhe Pushtetin Vendor është kyç për garantimin e të dhënave të sakta kadastrale.
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Ai u shpreh se ligji ka specifikime të panevojshme teknike, të cilat duhet të shmangen. Ai
propozoi shkrirjen e neneve 29, 30 e 45 në një të vetëm dhe se njohja e të drejtës
tradicionale dhe të të drejtës së përdoruesve për të organizuar në shoqata është e
domosdoshme, në të kundërt përdoruesit humbasin mundësinë për të përfituar grante dhe
financime nga BE-ja.
Ai foli për përdorim të përzier të terminologjisë në dokument, p.sh. diku thuhet njësi
administrimi të pyjeve e diku shërbim pyjor.
Përsa i përket inspektoratit të pyjeve, projektligji ua lë inspektorëve të gjitha procedimet
për dëmet në pyje, ndërkohë që sipas z. Male duhet të ketë një ndarje mes kundravajtjeve
administrative dhe atyre penale. Ai u shpreh se kundravajtjet administrative duhet të
lëshohen nga pushteti vendor, ndërsa Inspektorati të ketë vetëm kundravajtjet penale në
pyje dhe në zonat e mbrojtura.
Z. Prenga tha se çështja e të drejtës së procedimeve është një çështje shumë e
debatueshme dhe se Inspektorati ka statusin që ka dhe vetëm në rast rishikimi të këtij
statusi mund të hidhen ide të tjera.
Z. Hoxha tha se projekti STAR po punon për rishikimin e kompetencave të Inspektoratit
dhe se do të dalë me rekomandimet përkatëse në kohën e duhur.
Z. Gjon Fierza, AKM, u shpreh se hartimi i 2 ligjeve për pyjet në dy dekada ka shkaktuar
amulli në menaxhimin e pyjeve dhe paqëndrueshmëri institucionale. Ai mbështeti idenë e
ndarjes së administrimit nga shërbimet në pyje, të drejtën tradicionale të përdorimit të
pyjeve.
Ai u shpreh se projektligji njeh 5 struktura me detyra të ndara: Ministrinë si politikëbërëse,
bashkitë si administruese, inspektoratin si kontrollues, AKM si monitoruese dhe rolin e
shërbimit në pyje, që është e diskutueshme se kujt mund t’i jepet.
Ai u shpreh se projektligji duhet të ketë një tjetër mënyrë të shprehuri të këtyre roleve, pasi
siç është lë vend për paqartësi. Ai theksoi faktin se është me shumë rëndësi një ndarje e
qartë e roleve dhe detyrave, shmangia e mbivendosjeve, etj.
Përsa i përket planeve të menaxhimit, ai u shpreh se nëse hartimi i tyre u lihet bashkive, kjo
do të mbetet e parealizuar, ndaj duhet riparë ky variant.
Z. Fierza kishte komente edhe për formën e projektligjit. Ai u shpreh se projektligji duhet të
jetë më konçiz dhe se është krejt e panevojshme një titull aq i gjatë. Përkufizimet, tha ai,
kanë nevojë për rishikim në pjesën më të madhe të tyre si në aspektin teknik dhe atë
juridik.

6

Projektligji, sipas z. Fierza, ndërsa u bën referencë Ligjit për Gjuetinë dhe Bimëve
Mjekësore, nuk përmend fare zonat e mbrojtura. E nëse zonat e mbrojtura përjashtohen
nga ky Ligj, atëherë flasim për 600,000 ha të lënë jashtë këtij procesi decentralizimi.
Kështu, u shpreh ai, nëse marrim si shembull zonën e mbrojtura Korab-Koritnik,
bashkësisë Kukës i mbetet një sipërfaqe krejt e vogël pyjore për administrim.
Më tej ai foli për projektligjin që është i paqartë në lidhje me dy nivelet e qeverisjes
vendore, bashkitë dhe qarqet, për certifikimin e specialistëve të pyjeve, për rolin vendimtar
të Kryetarit të bashkisë për të përcaktuar strukturat pyjore, organikën dhe specialistët,
duke e bërë të vështirë mundësinë për t’i imponuar atij një mendim tjetër teknik që mund
të ndihmojë në përmirësimin e administrimit të fondit pyjor në varësi të tij.
Z. Fierza kërkoi të dinte përse projektligji nuk ka parashikuar afatet për daljen e të gjitha
akteve të nevojshme nënligjore.
Z. Genci Kacori, profesionist i lirë, theksoi se ka nevojë për të qartësuar ndarjen e roleve
dhe funksioneve.
Në rastin e Inspektoratit ka një konflikt interesi mes rolit inspektues dhe damkosjes.
Inspektori tha ai nuk parandalon dëmtimet në pyje, por ai bashkëpunon me administruesin
për parandalimin e tyre.
Më tej ai renditi një sërë sugjerimesh teknike për përmirësimin e përmbajtjes dhe
terminologjisë së projektligjit, të cilat iu kërkuan t’i depozitonte elektronikisht, si për
produktet e gatshme, instrumentat e zhvillimit apo trajtimit, etj.
Ai u shpreh se është me rëndësi që në nenin 32/8 të hiqet mundësia e dhënies së ngastrave
për shitje të lëndës drusore aty ku nuk ka rrugë, apo të përcaktohet koncepti kullotë dhe
sipërfaqe me bimësi pyjore, si edhe që struktura të ketë të njëjtën uniformë në të gjithë
vendin.
Z. Avdulla Diku, specialist pyjesh, u shpreh se disa përkufizime kanë nevojë për rishikim
dhe se ato duhet të jenë konform përkufizimeve të dhëna nga Konventat përkatëse.
Përsa i përket përkufizimit për pyjet, ai u shpreh se duhej hequr lartësia mbi 5 metra, pasi
kjo përjashtonte të gjitha shkurret në Ultësirën Perëndimore.
Ai propozoi që të rishihen disa kufizime që kanë qenë në ligjin e 1992, pasi mund të jenë të
vlefshme të përfshihen edhe në projektligjin aktual. Po ashtu, mundësia vjetore e
shfrytëzimit duhet të sanksionohet me ligj dhe të jetë e variueshme në varësi të zonës.
Ai mbështeti idenë e uniformës unike në të gjithë vendin, rishikimin e penaliteteve dhe
plotfuqishmërinë e veprimit në rastet e kapjes në flagrancë.
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Z. Rexhep Peka, AKM, u shpreh se projektligji nuk e shpreh qartë ndryshimin mes një
kundravatjeje penale dhe asaj administrative, ashtu si edhe tarifat e vendosura lënë vend
për abuzivizëm.
Dëgjesa u mbyll me falenderimet e rastit dhe me njoftimin se komentet e shkruara mund të
dërgohen deri ditën e hënë dt. 13/07/2015.
Për çdo koment tjetër a sugjerim për përmbajtjen e projektaktit, lutem shkruani në adresën
elektronike zyrtare të Ministrisë së Mjedisit që është info@moe.gov.al
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