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KËSHILLI I LARTË I PROKURORISË 

 

AGJENDË 

PËR MBLEDHJE PLENARE 

 27 JANAR 2021 

 

Informacion mbi mbledhjen: 

 

➢ Dita/Data:   E Mërkure 27.01.2021 

➢ 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 29.12.2020. 

2. Diskutim/ miratim i Vendimit për caktimin e përkohshëm në pozicionin e prokurorit të 

Prokurorisë pranë Gjykatës së Apelit Vlorë te Z. Erion Çela. 

3. Diskutim/ miratim i Vendimit për caktimin e përkohshëm në pozicionin e Drejtuesit të 

Prokurorisë pranë Gjykatës së Apelit Vlorë Z. Erion Çela/ Kleanth Zeka. 

4. Diskutim/ miratim i Vendimit për caktimin e përkohshëm në pozicionin e Drejtuesit  të 

Prokurorisë së Shkallës së Parë Vlorë të Z. Aurel Zarka/ Albert Kuliçi. 

5. Diskutim për caktimin e datës së zhvillimit të seancës dëgjimore në lidhje me procedimin 

disiplinor të filluar ndaj një prokurori. 

6. Diskutim/ miratim i raportit mbi verifikimin e figurës, pasurisë dhe plotësimit të kushteve 

dhe procedurave të parashikuara nga ligji për shërbimin civil për kancelarin në detyrë në 

Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Vlorë Z. Përparim Hoxha. 

7. Diskutim/ miratim i raportit mbi verifikimin e figurës, pasurisë dhe plotësimit të kushteve 

dhe procedurave të parashikuara nga ligji për shërbimin civil për kancelaren në detyrë në 

Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, Znj. Valentina Qokaj. 
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8. Diskutim/ miratim i raportit mbi verifikimin e figurës, pasurisë dhe plotësimit të kushteve 

dhe procedurave të parashikuara nga ligji për shërbimin civil për kancelaren në detyrë në 

Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Elbasan Znj. Alketa Kurmaku. 

9. Diskutim/ miratim i raportit mbi verifikimin e figurës, pasurisë dhe plotësimit të kushteve 

dhe procedurave të parashikuara nga ligji për shërbimin civil, për kancelarin në detyrë në 

Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë, Korçë Z. Sotiraq Stratobërdha. 

10. Diskutim/ miratim i relacionit për miratimin e  veprimtarisë jashtë funksionit të prokurores 

Znj. Albjona Papajani. 

11. Diskutim/ miratim i Vendimit për caktimin e përkohshëm në pozicionin e Drejtuesit të 

Prokurorisë pranë Gjykatës së Apelit Tiranë Z. Genti Xholi. 

12. Diskutim/ miratim i Vendimit për caktimin e përkohshëm në pozicionin e Drejtuesit të 

Prokurorisë së Shkallës së Parë Përmet të Z. Asllan Bajramaj. 

13. Diskutim/ miratim i Vendimit për caktimin e përkohshëm në pozicionin e Drejtuesit të  

Prokurorisë së Shkallës së Parë Sarandë Z. Lorenc Mërkuri. 

14. Diskutim/ miratim i Vendimit për caktimin e përkohshëm në pozicionin e Drejtuesit të 

Prokurorisë së Shkallës së Parë Shkodër Z. Albert Murçaj. 

15. Diskutim/ miratim i Vendimit për caktimin e përkohshëm në pozicionin e prokurorit të 

Prokurorisë pranë Gjykatës së Apelit Durrës Znj. Afërdita Ndoi. 

16. Diskutim/ miratim i Vendimit për caktimin e përkohshëm në pozicionin e prokurorit të 

Prokurorisë pranë Gjykatës së Apelit Shkodër Z. Lazër Çardaku. 

17. Diskutim/ miratim i Vendimit për caktimin e përkohshëm në pozicionin e Drejtuesit të 

Prokurorisë pranë Gjykatës së Apelit Durrës Z. Ludovik Doda. 

18. Vendimi për Komandimin e prokurores Znj. Danjela Sula, Inspektor pranë Inspektorit të 

Lartë të Drejtësisë 

19. Vendimi për Komandimin e prokurores Znj. Elena Pelushi (Bakallbashi), Inspektor pranë 

Inspektorit të Lartë të Drejtësisë. 

20. Vendimi për Komandimin e prokurores Znj. Lindita Ziguri (Male), Inspektor pranë 

Inspektorit të Lartë të Drejtësisë. 

21. Vendimi për Komandimin e prokurorit Z. Julian Zonja, Inspektor pranë Inspektorit të 

Lartë të Drejtësisë. 

22. Diskutim/ miratim i relacionit mbi përcaktimin e numrit të kandidatëve për magjistrat të 

profilit prokuror në programin e formimit fillestar të Shkollës së Magjistraturës për vitin 

akademik 2021-2022. 

 

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