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K apitu lli 5 . A ktiv itete të tjera të Bankës së Shqipërisë

5.1. ZHVILLIMET NË SISTEMIN E PAGESAVE
Objektivi kryesor strategjik afatmesëm i Bankës së Shqipërisë për sistemin e
pagesave është rritja e qarkullimit të parave nëpërmjet sistemit bankar dhe, për
rrjedhojë, reduktimi i sasisë së cash-it në ekonomi.

Realizimi i këtij objektivi lidhet me nivelin e marrëdhënieve të klientëve me bankat,
me traditën dhe kulturën si dhe me zhvillimin e infrastrukturës së nevojshme. Për
këto arsye, për arritjen e tij, Banka e Shqipërisë do të përqëndrojë punën në disa
drejtime kryesore: së pari, futja e instrumenteve të reja në përdorim; së dyti,
përmirësimi i sistemit të pagesave; dhe së treti, përmirësimi i sistemit ndërbankar
të pagesave, që trajton pagesat me vlera të vogla.

5.1.1. INFORMACION I PËRGJITHSHËM.
Viti 2000 u karakterizua nga përpjekjet për:

A. Prezantimin e instrumenteve të reja të pagesës, nëpërmjet realizimit të
marrëveshjeve për njohjen dhe për përdorimin e “urdhrit për debitimin direkt”
dhe “urdhrit për pagesë periodike”.

B. Reduktimin e kohës së përpunimit të dokumentacionit në sistemin bankar.
Për këtë u nënshkrua marrëveshja e unifikimit të afateve të procesimit të
instrumenteve në sistemin bankar, të urdhërpagesave dhe të çeqeve, ndërmjet
bankave të nivelit të dytë dhe Bankës së Shqipërisë.

C. Standardizimin e instrumenteve të pagesës në përdorim. Viti 2000 shënoi
fillimin e kësaj pune me marrëveshjen “Për unifikimin e urdhërpagesave dhe
çekut” si një hap drejt afrimit me standardet ndërkombëtare.

D. Hartimin e bazës rregullatore për instrumentet e reja dhe përmirësimin e bazës
rregullatore ekzistuese. Konkretisht:

* u hartua rregullorja “Për pagesat elektronike”, në të cilën përcaktohen kriteret
që duhet të plotësohen, me qëllim që mjetet e reja elektronike të pagesave të
sjellin: siguri dhe dobi për klientët, produktivitet dhe siguri më të madhe për
emetuesit e tyre;
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* u rishikua rregullorja “Për administrimin e llogarisë rezervë të bankave të nivelit
të dytë”. Kjo rregullore u krijon një lehtësi të re bankave të nivelit të dytë në
administrimin e likuiditetit duke iu dhënë mundësinë e përdorimit deri në 5 për
qind të rezervës së detyrueshme pranë Bankës së Shqipërisë.

Në vitin 2000 u realizua studimi, për automatizimin e kleringut si një element i
rëndësishëm i sistemit të pagesave, që lidhet direkt me klientët e bankave, me
individët dhe me bizneset shqiptare, i cili përcaktoi si mënyrë të përshtatshme
organizimi, për kushtet në të cilat operon sot sistemi bankar dhe përqëndrimin që
ka biznesi, organizimin e tij në Tiranë. Organizimi i kleringut në mënyrë të
përqëndruar është një vazhdim i praktikës aktuale të organizimit të procesit të
kleringut, i cili ka përparësitë e mëposhtme:

* bën të mundur rritjen e shkallës së automatizimit me kosto minimale dhe
rritjen e sigurisë së procesit të kleringut, pa sjellë ndryshime të mëdha të
mënyrës së përdorur aktualisht prej bankave pjesëmarrëse për këtë qëllim;

* nuk sjell ndryshime në organizimin e shërbimit korrier, i cili do të vazhdojë të
funksionojë për të grumbulluar dhe transportuar instrumentet letër;

* ndikon në shpejtësinë e kryerjes së pagesave me urdhërpagesë, megjithëse
nuk sjell ndonjë ndikim pozitiv në shpejtësinë e përpunimit të çeqeve;

* dërgimi i rezultateve të kleringut në formë elektronike do të ndihmojë bankat,
të cilat janë të automatizuara, për të rakorduar lehtësisht sistemin e brendshëm
kontabël.

5.1.2. INSTRUMENTET E PAGESËS.
Gjatë vitit 2000, instrumentet që u përdorën më tepër nga klientët e bankave ishin
urdhërpagesa dhe çeqet, me një rritje në krahasim me vitin e mëparshëm prej 7
për qind. Kështu, vlera e transaksioneve të kliruara nëpërmjet kleringut gjatë vitit
2000 ishte 54.4 miliardë lekë (rreth 381 milionë dollarë amerikanë30 ) vlerë, e cila
përfaqëson 5.9 për qind të vlerës totale të qarkulluar në llogaritë e bankave. Të
njëjtën vlerë dhe peshë zë dhe vlera e veprimeve ndërbankare të kryera nga
bankat e nivelit të dytë. Vlera e qarkulluar nga të gjitha bankat për vitin 2000 është
913 miliardë lekë ose 6.4 miliardë dollarë amerikanë. Volumi i aktivitetit të kleringut
për vitin 2000 shënoi një rritje prej 8.7 për qind në krahasim me vitin 1999. Rritjen
më të madhe e kanë patur pagesat e bëra nëpërmjet urdhërpagesave, vlera e të
cilave kapi shifrën 28.04 miliardë lekë (196 milionë dollarë) dhe përfaqëson një
rritje prej 9.3 për qind në krahasim me vitin 1999.

30 Kursi me dollarin është ai i fundit të vitit 2000, 1USD= 142,64 lekë.
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Tabela 48. Volumi i transaksioneve të kliruara në seancat e kleringut gjatë vitit 2000.
Instrumenti Numri (në njësi fizike) Vlera (në miliardë lekë)

Viti 1999 2000 1999 2000
Urdhërpagesa 53 357 57 500 25.6 28.0

Çeqe31 6 000 6 500 24.4 26.3
Totali 59 357 64 000 50.0 54.4

                                                          
31 Në grupin "çeqe" përfshihen çeqe bankare dhe çeqe personale.

Tabela 49. Vlera mesatare e instrumenteve të pagesës (milionë lekë).
Instrumenti Vlera mesatare për instrument Vlera mesatare mujore

Viti 1999 2000 1999 2000

Urdhërpagesa 0.5 0.5 2 136.8 2 336.7

Çeqe 4.1 4.1 2 031.0 2 195.3
Totali 4 167.9 4 531.9

31 Në grupin “çeqe” përfshihen çeqe bankare dhe çeqe personale.
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5.2. EMISIONI I MONEDHËS
Më 1 shtator 2000 u emetua dhe u hodh në qarkullim prerja më e madhe e
monedhës metalike, monedha metalike e prerjes 100 lekë. Kjo prerje është hedhur
në qarkullim për herë të parë dhe është e dubluar (monedhë dhe kartëmonedhë).
Hedhja e saj në qarkullim është motivuar nga treguesit ekonomikë dhe do të
vazhdojë si prerje e dubluar deri në vitin 2004.

Më 31 dhjetor 2000, u hoqën nga qarkullimi kartëmonedhat e prerjes 10 lekë, 5
lekë, 3 lekë e 1 lek —  emetime të viteve 1964 e 1976 dhe monedhat metalike të
prerjeve 2 lekë, 1 lek, 50 qindarka, 20 qindarka, 10 qindarka e 5 qindarka, emetime
të viteve 1964, 1969, 1988 dhe 1989.

Gjendja e treguesve të monedhës më 31.12.2000, rezulton si më poshtë:

* Emisioni 106.000.000.000,00 lekë

* Monedha në qarkullim 101.408.538.645,55 lekë.

Emisioni i monedhës, për vitin 2000, u shtua me 21 miliardë lekë, duke mbajtur
parasysh plotësimin e nevojave të ekonomisë për para në një strukturë optimale.

Monedha në qarkullim, rezultoi në shumën 101.408.538.645,55 lekë. Krahasuar
me fundvitin 1999, ajo është rritur me 18,5 miliardë lekë ose 22,3 për qind. Rritjen
më të madhe e ka pësuar në muajin dhjetor, me 5,53 miliardë lekë ose 29,9 për
qind të të gjithë shtesës vjetore (shih grafikun 24).

                                                       Shtesa e monedhës në qarkullim

M u a j t Mujore Progresive
Janar
Shkurt
Mars
Prill
Maj
Qershor
Korrik
Gusht
Shtator
Tetor
Nëntor
Dhjetor

+ 1,68
+ 1,08
+ 0,78
+ 0,32
+ 0,41
+ 1,30
+ 1,59
+ 3,77
+ 1,42
+ 0,60
- 0,02
+ 5,53

+ 1,68
+  2,76
+  3,54
+ 3,86
+  4,27
+  5,507
+  7,16
+10,93
+ 12,35
+12,95
+12,97
+18,50
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Grafiku 25. Ndryshimi i gjendjes së monedhës në qarkullim
(ndryshimi mujor në përqindje).

Disa nga faktorët, që vlerësohet të kenë ndikuar në shtesën e monedhës në
qarkullim, janë:

* depozitat gjithsej të qytetarëve në lekë e në valutë në dhjetor 2000, krahasuar
me fundvitin 1999, u shtuan 9.6 për qind nga 22,3 për qind që u shtua monedha
në qarkullim;

* ulja e interesave bankare për depozitat me afat;

* stabilizimi, në përgjithësi, i kursit të këmbimit dhe niveli i ulët i inflacionit, kanë
shtuar besimin e publikut tek monedha kombëtare;

* plotësimi i nevojave të konsumit nga popullata dhe pagesat për qëllime tregtare,
kryesisht ato brenda vendit, megjithë zhvillimet, akoma, në  një masë të
konsiderueshme, vazhdojnë të kryhen në cash.
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Tabela 51. Struktura e monedhës në qarkullim (në %).
Prerjet Viti 1999 Viti 2000
5000 0.25 0.98
1000 21.00 23.30
500 33.37 33.23
200 14.44 13.02
100 9.29 9.43
10 4.00 3.68
5 3.32 3.06
3 3.38 3.13
1 10.95 10.16

Tot K/m 100.00 100.00

100 0.00 1.98
50 7.23 4.04
20 10.11 5.92
10 10.82 6.57
5 7.68 4.51
2 0.26 0.12
1 10.27 5.00
0.5 8.71 4.21
0.2 18.84 9.11
0.1 22.01 10.65
0.05 4.08 1.97

Tot M/m 100.00 100.00

Përsa i takon fenomenit të falsifikimit të monedhës, ai ishte i pranishëm edhe
gjatë vitit 2000. Krahasuar me vitin 1999 falsifikimi në total (dhe për çdo prerje)
është rritur 2.2 herë.

Tabela 52. Falsifikimet e rezultuara në numër transaksionesh.
Nr. Prerjet Viti 2000 Progresiv (nga viti 1992)
1. 1000 lekë 747 10796
2. 500 lekë 1487 4750
3.
4.

200 lekë
100 lekë

834
6

944
6

Më “të ekspozuara” ndaj falsifikimit kanë qenë prerjet 1000 lekë, kryesisht emetimet
e viteve 1992 e 1994; prerja 500 lekë emetim i vitit 1996, prodhim i Shtypshkronjës
së Bankës së Shqipërisë dhe emetimi i vitit 1994.

Gjatë vitit 2000, ka rritje të ndjeshme të falsifikimit të prerjes 1000 lekë, emetim i
ri i vitit 1996 dhe të prerjes 200 lekë, emetim i vitit 1994. Vetëm për këtë të fundit,
nga 944 copë gjithsej të falsifikuara, 834 copë i përkasin vitit 2000. Kryesisht,
falsifikimet janë realizuar me fotokopje dhe shtyp offset. Sa i takon
kartëmonedhave të huaja të falsifikuara, sasia e tyre është e pakonsiderueshme.
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5.3. INTEGRIMI DHE BASHKËPUNIMI NDËRKOMBËTAR

5.3.1. PROCESET E INTEGRIMIT.
Dekada e parë e tranzicionit shqiptar ishte ajo e një riorientimi të rëndësishëm
ekonomik dhe institucional drejt Bashkimit Europian. Pritet, që dekada e dytë, të
shënojë zhvillime të ndjeshme drejt procesit të anëtarësimit më formal në
strukturat e Bashkimit Ekonomik dhe Monetar Europian. Objektivi për anëtarësim
në BE ka qenë forca drejtuese e reformave ekonomike dhe institucionale, që
janë kryer dhe që janë në proces. Në këtë kuptim, politikat ekonomike dhe monetare
të BE-së, po bëhen gradualisht si një ankorë dhe për politikat ekonomike dhe
monetare të vendit tonë.

Për herë të parë, në dhjetor të vitit 1992, Shqipëria nënshkroi me BE-në
Marrëveshjen e Tregtisë dhe të Bashkëpunimit, e cila i dha një shtysë riorientimit
të aktivitetit ekonomik dhe tregtar të vendit tonë. Që nga fillimi i tranzicionit, Bashkimi
Europian është bërë partneri ekonomik dhe tregtar më i rëndësishëm i vendit. Me
këtë grup, Shqipëria zhvillon më shumë se 80 për qind të aktivitetit të tregtisë dhe
të investimeve. Bashkimi Europian është, gjithashtu, dhe donatori dhe mbështetësi
kryesor i reformave ekonomike, që janë ndërmarrë. Ndihma që Bashkimi Europian
ka akorduar, që nga viti 1991 deri në fund të vitit 2000, llogaritet në rreth 633.4
milionë EURO32 .

Eksportet shqiptare drejt BE-së, për periudhën 1996-2000 u rritën me 22.6 për
qind duke përbërë, mesatarisht, 90 për qind të volumit të përgjithshëm (shih
grafikun 25).

Grafiku 26. Shpërndarja gjeografike e eksporteve.

32 MBET, material mbi përgatitjen e Tryezës së Dytë të Punës për Paktin e Stabilitetit, 2001.
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Në maj të vitit 1999, Komisioni Europian miratoi dokumentin e quajtur “Procesi i
Asocimit dhe Stabilizimit për Europën Juglindore”, dokument, që hedh bazat e
integrimit edhe të vendit tonë me BE-në.

Marrëveshja e Asocimit dhe Stabilizimit përfshin elemente të tilla si:

* institucionalizimin e dialogut politik midis Shqipërisë dhe Këshillit të Asocimit
dhe Parlamentit Europian;

* forcimin e bashkëpunimit rajonal, përfshirë perspektivat e krijimit të zonave të
tregtisë së lirë me vendet e rajonit;

* perspektivat e krijimit të një zone të tregtisë së lirë me BE-në pas nënshkrimit
të marrëveshjes;

* masa në drejtim të lëvizjes së lirë të njerëzve, të shërbimeve dhe të kapitalit;

* angazhim në përafrimin e legjislacionit dhe të institucioneve etj..

Në Samitin e Zagrebit (nëntor 2000) midis Bashkimit Europian33  dhe vendeve të
Europës Juglindore, u inicua programi CARDS (Communitty Assistance for Re-
construction, Democratisation and Stabilisation), që përfshin një financim prej
4.6 miliardë eurosh për vitet 2000-2006 për të gjitha vendet e rajonit. Kjo asistencë
do të synojë mbështetjen e reformave demokratike, ekonomike dhe institucionale
të vendeve përkatëse.

Banka e Shqipërisë ka qenë pjesë e këtij procesi, duke marrë pjesë aktive në
diskutimet e zhvilluara në tryezat ekonomike në kuadrin e Paktit të Stabilitetit dhe
të Kompaktit të Investimeve, si element përbërës i tij, si edhe në zhvillimin e
bisedimeve për çeljen e procedurave për anëtarësim në BE. Veç mbështetjes,
që Banka e Shqipërisë ka ofruar nëpërmjet ndjekjes së politikave të përshtatshme
monetare, ajo ka marrë dhe përgjegjësi konkrete, që po zhvillohen sipas matricës
së angazhimeve të marra nga autoritetet e vendit.

Ndër përgjegjësitë që ka Banka e Shqipërisë në këtë proces vlen të përmenden:

* përsosjet e nevojshme ligjore, të tilla si për shoqatat e kursim-kreditit dhe për
legjislacionin e ri mbi sigurimin e depozitave;

* nisma të tjera të rëndësishme në fushën e zhvillimit të tregut financiar si
zgjerimi i pjesëmarrjes së individëve në tregun e bonove të thesarit, forcimi
dhe zhvillimi më tej i standardeve të mbikëqyrjes bankare me qëllim ruajtjen
dhe zhvillimin e një sistemi bankar të shëndoshë etj.;

* projekte të rëndësishme si krijimi i Zyrës së Informacionit mbi Kredinë dhe
zhvillimi i sistemit të pagesave bruto në kohë reale (RTGS).

33 Programi është miratuar me Vendimin e Këshillit (EC) No 2666/2000, më 5 dhjetor 2000 “Për asistencën për
Shqipërinë, Bosnje-Hercegovinën, Kroacinë, Republikën Federale të Jugosllavisë dhe ish-Republikën Jugosllave
të Maqedonisë”.
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5.3.2. BASHKËPUNIMI NDËRKOMBËTAR.
Banka e Shqipërisë ka patur një nivel marrëdhëniesh, që mund të konsiderohet i
kënaqshëm me institucionet financiare ndërkombëtare dhe bankat e tjera
qendrore.

Është për të mos mbetur jashtë vëmendjes, rigjallërimi i marrëdhënieve, në njëfarë
mase të mbetura pa zhvillime të reja, për efekt të krizës kosovare. Normalizimi i
përgjithshëm i financave dhe i ekonomisë së vendit, u reflektua edhe në
marrëdhëniet e Bankës së Shqipërisë me homologet e saj të rajonit e sidomos
ato fqinje.

Shkëmbimi i përvojës në fushën e operacioneve monetare, të sistemit të
pagesave, të teknologjisë së informacionit etj., ka vazhduar të jetë në vëmendje
të bashkëpunimit të Bankës së Shqipërisë me institucionet financiare
ndërkombëtare si Fondi Monetar Ndërkombëtar dhe Banka Botërore.

Mjaft të rregullta dhe të vlefshme në asistencën teknike që ofrojnë, mund të
konsiderohen marrëdhëniet, tashmë disavjeçare, të Bankës së Shqipërisë me
Federal Rezervën e Nju Jorkut, Bis Baselin, Bankën Qendrore të Austrisë, Bankën
Qendrore të Anglisë etj..

Shembull konkret i bashkëpunimit të suksesshëm të Bankës së Shqipërisë me
institucionet financiare ndërkombëtare është konferenca “Informacioni statistikor
në Shqipëri”. Përfaqësues të këtyre institucioneve të ftuar në konferencë, treguan
me pjesëmarrjen dhe prezantimet e tyre, vlerësimin për organizatorët e kësaj
konference dhe bashkëreferuesit e të ftuarit e tjerë të saj.
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5.4. NISMAT LIGJORE
Banka e Shqipërisë gjatë vitit 2000 është përpjekur të rrisë cilësinë e kontributit të
saj në fushën ligjore dhe rregullatore.

Në përgatitjen e ligjeve dhe të akteve nënligjore me nismë të saj apo në
bashkëpunim të nismave ligjvënëse të të tretëve në fushën ekonomike dhe
financiare, Banka e Shqipërisë ka synuar konsolidimin e legjislacionit në fuqi.

Pjesëmarrja aktive e Bankës së Shqipërisë në procesin ligjvënës bazohet në
ligjin nr.8417, datë 21.10.98 “Për Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë” nenet
81-85, në ligjin nr.8269, datë 23.12.1997 “Për Bankën e Shqipërisë” nenet 3, 24
dhe në ligjin nr.8365, datë 2.7.98 “Për bankat në Republikën e Shqipërisë” neni 6.

Banka e Shqipërisë, në përputhje me objektivin e saj kryesor, mbështet stabilitetin
dhe zhvillimet ekonomike të vendit. Për këtë qëllim, Banka e Shqipërisë
bashkëpunon me organet legjislative dhe ekzekutive të Republikës së Shqipërisë.
Gjithashtu, Banka e Shqipërisë kur e konsideron të nevojshme, ndërmerr veprime
për të nxitur këtë bashkëpunim në kryerjen e funksioneve të saj veçanërisht nëse
legjislacioni në fuqi nuk është i mjaftueshëm për shmangien e kërcënimit të sistemit
financiar si dhe për parandalimin e rrethanave të jashtëzakonshme financiare.
Bankës së Shqipërisë i jepet për mendim çdo akt normativ, që i dërgohet për
miratim Kuvendit dhe Këshillit të Ministrave, me karakter ekonomik dhe me pasoja
në fushën e politikës financiare, monetare, të kreditit dhe të këmbimeve valutore.

Banka e Shqipërisë, për përgatitjen e dokumenteve ligjore, me nismën e saj apo
të të tretëve gjatë vitit 2000 ka kontribuar si më poshtë:

1. Nëpërmjet miratimit të ligjit “Për parandalimin e pastrimit të parasë”, Banka
e Shqipërisë në bashkëpunim me FMN dhe organizatat e tjera ndërkombëtare të
specializuara, përfundoi me sukses nismën e saj disavjeçare për parandalimin e
një prej formave më moderne të veprimtarisë kriminale. Banka e Shqipërisë,
duke shfrytëzuar burimet e saj profesionale dhe fleksibilitetin e saj institucional
për t`ju përgjigjur zhvillimeve mbarëbotërore në këtë fushë të ndjeshme, arriti t’u
imponojë nismën e saj organeve ligjvënëse dhe ekzekutive, pavarësisht se nuk
është institucioni, që trajton në mënyrë të drejtpërdrejtë problematikën, në
përgjithësi, të krimit financiar dhe, në veçanti, të krimit të pastrimit të parave.

2. Projektligji “Për sigurimin e depozitave” është përfshirë në politikat
strukturore të vitit 2001 si rezultat i zhvillimeve të fundit në sistemin bankar shqiptar.
Projekti është pjesë e rëndësishme e politikave strukturore në sistemin bankar
për arsye se rregullon marrëdhënie të caktuara ndërmjet depozituesve, bankave
të nivelit të dytë dhe organeve shtetërore, ligjvënëse dhe ekzekutive. Këto
marrëdhënie, luajnë rol shumë të rëndësishëm në kuadër të përfundimit të
procesit të privatizimit të bankave shtetërore, të rritjes së konkurrencës në tregun
e produkteve bankare si dhe të zbutjes së pasojave të krizave të
paparashikueshme financiare.
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3. Banka e Shqipërisë, u angazhua edhe në rishikimin e ligjit “Për shoqëritë
e kursim-kreditit”. Në bazë të ligjit, Banka e Shqipërisë rivlerësoi qëndrimin e saj
nëse shoqëritë e kursim-kreditit duhen përjashtuar apo përfshirë si subjekte në
dispozitat e ligjit nr.8365, datë 02.07.98 “Për bankat në Republikën e Shqipërisë”,
tërësisht ose pjesërisht, për shkak të natyrës, të vëllimit të veprimtarisë dhe të
origjinës së burimeve financiare të tyre. Gjithashtu, rishikimi i ligjit trajtoi edhe
aspektet e qëllimit të krijimit të shoqërive të kursim-kreditit.  Qëllimet e rishikimit
të ligjit kanë të bëjnë me përcaktimin e shoqërive kursim-krediti dhe të unioneve
që krijohen nga bashkimi i tyre si subjekte të dispozitave të ligjit “Për bankat në
Republikën e Shqipërisë” dhe në këtë kuadër, të rishikohet edhe mënyra dhe
procesi se si do të realizohej licencimi, mbikëqyrja dhe rregullimi i aktivitetit të
tyre.

4. Gjatë vitit 2000, u përfundua procesi i kalimit të pronësisë së aksioneve të
kapitalit nga Banka Kombëtare Tregtare e Shqipërisë në zotërim të subjekteve
Kent Bank, Koorporata Ndërkombëtare Financiare dhe Banka Europiane për
Rindërtim dhe Zhvillim. Banka e Shqipërisë kontribuoi për plotësimin dhe për
saktësimin e kuadrit ligjor “Për përcaktimin e formës dhe të strukturës së formulës
së privatizimit të Bankës Kombëtare Tregtare”. Gjithashtu, Banka e Shqipërisë
në bazë të ligjit nr.8365, datë 02.07.98 “Për bankat në Republikën e Shqipërisë”
miraton paraprakisht (a) çdo aksioner që propozohet të zotërojë pjesëmarrje
influencuese në më shumë se 10 për qind të kapitalit aksioner të shoqërisë; (b)
administratorët e shoqërisë të propozuar nga blerësit; (c) zvogëlimin e kapitalit
aksioner të shoqërisë; (ç) transferimin, në një masë të konsiderueshme, të
aktiveve të bankës etj..

Gjithashtu, vlen të përmendet bashkëpunimi në përgatitjen e amendamenteve në
ligjin e letrave me vlerë, në ligjin për fondet e investimit, në projektligjin për
falimentimin, në amendamentet në ligjin e agjencisë së trajtimit të kredive të këqija
etj..


