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Memorandum shpjegues për propozim-vendimin për shkarkim-
emërimin e bordit të drejtorëve të NPH “Ibër Lepenc” Sh.A.

I nderuar Kryeministër Kurti,
i nderuar zëvendëskryeministër Abazi,
të nderuar ministra:

Si ministre përgjegjëse, i propozoj Qeverisë të shkarkojë bordin e drejtorëve dhe të 
emërojë një bord të përkohshëm në Ndërmarrjen Hidroekonomike “Ibër Lepenc”. 
Sipas ligjit, Qeveria duhet të shkarkojë drejtorët kur ka “arsye për të besuar” se kanë 
shkelur detyrat fiduciare.1 Drejtorët e tanishëm nuk po veprojnë në interesin më të 
mirë të ndërmarrjes, meqë nuk kanë adresuar siç duhet problemet kyçe.

Së pari, ndërmarrja ka çaluar në realizimin e projekteve madhore. Përgjatë tri viteve, 
prej se ka filluar implementimi i një projekti ndërkombëtar, janë disbursuar vetëm 2 
për qind e mjeteve të parapara. Së dyti, ndërmarrja po vuan nga mungesa e transpa-
rencës, mbipunësimi dhe nepotizmi i skajshëm. Kur krahasojmë kapacitetet e ndër-
marrjes sonë me kompani të ngjashme jashtë vendit, vërejmë se Ibër-Lepenci do të 
mund të operonte me më pak punëtorë. Por në vend se të zgjidhë problemin e mbi-
punësimit, Ibër-Lepenci ka planifikuar të rekrutojë njerëz të rinj, qoftë dhe kur ka 
shpenzuar 73 për qind të parave në rroga e mëditje — çka rrezikon rëndë mbijetesën 
afatgjate të ndërmarrjes.2 Drejtorët nuk po i adresojnë këto çështje, andaj duhet të 
shkarkohen.

Kur shkarkohet bordi, Qeveria duhet të emërojë sa më shpejt një bord të përkoh-
shëm.3 Kandidatët e paraqitur në këtë propozim-vendim janë ekspertë të qeverisjes 
korporative dhe të fushave në të cilat operon ndërmarrja. Rrjedhimisht, i propozoj 
Qeverisë të nxjerrë vendim për shkarkimin e bordit të tanishëm dhe emërimin e një 
bordi të përkohshëm.

Rozeta HAJDARI

___________________________
Ministre në detyrë

1 Ligji 03/L-087 për ndërmarrjet publike, ndrysh. me ligjet 04/L-111 dhe 05/L-009 (LNP), neni 19.3.
2 Auditori i jashtëm ka dhënë opinion të rezervuar për pasqyrat financiare të vitit 2018-tës.
3 LNP, neni 43.


