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KËSHILLI I LARTË I PROKURORISË 

 

AGJENDË 

PËR MBLEDHJE PLENARE 

 14 JANAR 2021 

 

Informacion mbi mbledhjen: 

 

 Dita/Data:   E Enjte 14.01.2021 

 Ora:   10: 00 

 Kohëzgjatja:  --------- 

 Modaliteti:             (on-line) 

 Thirrur nga:   Kryetari  

  Pjesëmarrësit:  Anëtarët 

 

Kjo mbledhje do të organizohet online në lidhje Zoom me të gjithë anëtarët e Këshillit, si dhe 

të ftuar përfaqësues nga Ministria e Drejtësisë, programet EURALIUS dhe OPDAT, në 

kushtet e distancimit social si rezultat i pandemisë COVID-19. 

 

Rendi i ditës: 

  

1. Miratimi i proces-verbalit të mbledhjes plenare të datës 23.12.2020. 

2. Diskutimi/ miratimi i relacionit për ndërprerjen dhe përfundimin e procedurës së verifikimit 

të pasurisë dhe figurës të kandidates për t’u komanduar inspektor pranë Inspektorit të Lartë 

të Drejtësisë Znj. Sonila Muhametaj (Domi). 

3. Diskutimi/ miratimi i relacionit mbi verifikimin e pasurisë dhe figurës të magjistratit, 

kandidate për t’u komanduar inspektor pranë Inspektorit të Lartë të Drejtësisë Znj. Daniela 

Sulaj (Konica). 

4. Diskutimi/ miratimi i relacionit për ndërprerjen dhe përfundimin e procedurës së verifikimit 

të pasurisë dhe figurës së kandidatit për t’u komanduar inspektor pranë inspektorit të lartë 

të drejtësisë Z. Xhevahir Lita. 

5. Diskutimi/ miratimi i veprimtarisë jashtë funksionit të magjistratit prokuror  Z. Françesk 

Ganaj. 

6. Diskutimi/ miratimi i raportit për analizimin e aftësisë profesionale të subjektit të 

rivlerësimit Z. Bledar Bejko. 

7. Diskutimi/ miratimi i  raportit për analizimin e aftësisë profesionale të subjektit të 

rivlerësimit Z. Agron Gjana.   

8. Diskutimi/ miratimi i relacionit për caktimin e përkohshëm të Znj. Ollga Visi në pozicionin 

e Drejtuesit të Prokurorisë pranë Gjykatës së Apelit Korçë. 
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9. Diskutimi/ miratimi i relacionit për caktimin e përkohshëm të Znj. Irena Çunoti në 

pozicionin e prokurorit të Prokurorisë pranë Gjykatës së Apelit Korçë.  

10. Diskutimi/ miratimi i relacionit për caktimin e përkohshëm të Z. Gjon Fusha në pozicionin 

e Drejtuesit të Prokurorisë pranë Gjykatës së Apelit Gjirokastër. 

11. Diskutim/ miratim i projekt–vendimit për përzgjedhjen e kandidatëve për Qendrën e 

Teknologjisë së Informacionit për Sistemin e Drejtësisë.  

 

12. Të tjera (pyetje, përgjigje, diskutime).  
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