b) trajtimin e armëve sipas kategorive “A”, “B”, “C” e “D” dhe procedurat për armët e çdo
kategorie;
c) veprimet juridike për kalimin e pronësisë ose të të drejtave të tjera mbi armët;
ç) veprimtaritë e prodhimit, riparimit, çaktivizimit, shitblerjes së armëve, si dhe
veprimtaritë e tjera që i nënshtrohen licencimit/autorizimit;
d) futjen dhe nxjerrjen nga territori shtetëror të armëve të gjuetisë dhe atyre sportive;
dh) kushtet e pajisjes me autorizim dhe të mbajtjes së armës.
Neni 35
Shfuqizime
Ligji nr. 7566, datë 25.5.1992 “Për armët”, i ndryshuar, fjalia e tretë dhe e katërt e nenit 14
të ligjit nr. 8224, datë 15.5.1997 “Për organizimin dhe funksionimin e policisë së bashkisë dhe të
komunës”, i ndryshuar, dhe çdo dispozitë ligjore e nënligjore që bie ndesh me këtë ligj shfuqizohen.
Neni 36
Hyrja në fuqi
Ky ligj hyn në fuqi 3 muaj pas botimit në Fletoren Zyrtare.
Miratuar në datën 18.3.2013

Shpallur me dekretin nr. 8070, datë 29.3.2013 të Presidentit të Republikës së Shqipërisë,
Bujar Nishani
LIGJ
Nr. 100/2013
PËR DISA NDRYSHIME NË LIGJIN NR. 10 193, DATË 3.12.2009
“PËR MARRËDHËNIET JURIDIKSIONALE ME AUTORITETET
E HUAJA NË ÇËSHTJET PENALE”
Në mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit të
Ministrave,
KUVENDI
I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË
VENDOSI:
Në ligjin nr. 10 193, datë 3.12.2009 “Për marrëdhëniet juridiksionale me autoritetet e huaja
në çështjet penale”, bëhen ndryshimet e mëposhtme:
Neni 1
Në nenin 5 pika 3, fjalia e tretë ndryshohet si më poshtë:
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“Përkthimi kryhet nga Ministria e Drejtësisë.”.
Neni 2
Në nenin 33 pika 2, fjalia e dytë ndryshohet si më poshtë:
“Aktet plotësuese të paraqitura nga shteti kërkues i përcillen organit të prokurorisë, të
përkthyera, brenda 7 ditëve nga marrja e tyre.”.
Neni 3
Në nenin 72 pika 3, fjalia e tretë ndryshohet si më poshtë:
“Aktet plotësuese të paraqitura nga shteti kërkues i përcillen organit të prokurorisë, të
përkthyera, brenda 7 ditëve nga marrja e tyre.”.
Neni 4
Hyrja në fuqi
Ky ligj hyn në fuqi 15 ditë pas botimit në Fletoren Zyrtare.
Miratuar në datën 18.3.2013

Shpallur me dekretin nr. 8071, datë 29.3.2013 të Presidentit të Republikës së Shqipërisë,
Bujar Nishani
LIGJ
Nr. 101/2013
PËR NJË NDRYSHIM NË LIGJIN NR. 8653, DATË 31.7.2000 “PËR NDARJEN
ADMINISTRATIVO-TERRITORIALE TË NJËSIVE TË QEVERISJES VENDORE NË
REPUBLIKËN E SHQIPËRISË”
Në mbështetje të neneve 81, 83 pika 1 dhe 108 të Kushtetutës, me propozimin e një grupi
deputetësh,
KUVENDI
I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË
VENDOSI:
Neni 1
Në nenin 2 të ligjit nr. 8653, 31.7.2000 “Për ndarjen administrativo-territoriale të njësive të
qeverisjes vendore në Republikën e Shqipërisë”, në pasqyrën numër VII të qarkut të Korçës, emri i
komunës “Liqenas” dhe emërtimi i qendrës “Liqenas” zëvendësohen me emërtimet “komuna
Pustec” dhe “qendra Pustec”.
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