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                            KËSHILLI I LARTË I PROKURORISË 

  

AXHENDË 

PËR MBLEDHJE PLENARE 

27 PRILL 2021 

 

Informacion mbi mbledhjen: 

 

➢ Dita/Data:   E Martë/ 27. 04. 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. Miratim i procesverbalit të mbledhjes plenare të datës 31.03.2021.  

2. Diskutimi/ miratimi i relacionit për ndërprerjen e caktimit të përkohshëm të z. Milan 

Laska, si Drejtues në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Lezhë. 

3. Diskutimi/ miratimi i relacionit për ndërprerjen e caktimit të përkohshëm të z. Bajram 

Breçani, si Prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. 

4. Diskutimi/ miratimi i relacionit për ndërprerjen e komandimit në pozicionin e Këshilltares 

Ligjore pranë Këshillit të Lartë të Prokurorisë për prokuroren znj. Ornela Rrumbullaku. 

5. Diskutimi/miratimi i relacionit për caktimin e përkohshëm në pozicionin e Drejtuesit të  

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

6. Diskutimi/miratimi i relacionit për caktimin e përkohshëm në pozicionin e Drejtuesit të  

Prokurorisë së Shkallës së Parë Vlorë të z. Aurel Zarka. 

7. Diskutimi/miratimi i relacionit për caktimin e përkohshëm në pozicionin e Drejtuesit të 

Prokurorisë pranë Gjykatës së Apelit Durrës të z. Ludovik Doda.  

8. Diskutimi/miratimi i relacionit për caktimin e përkohshëm në pozicionin e Drejtuesit të  

Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Lezhë të z. Erjon Shehaj. 
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9. Diskutimi/miratimi i relacionit për caktimin e përkohshëm në pozicionin e Drejtuesit të  

Prokurorisë së Shkallës së Parë Shkodër të z. Albert Murçaj. 

10. Diskutimi/miratimi i relacionit për caktimin e përkohshëm në pozicionin e prokurorit të 

Prokurorisë pranë Gjykatës së Apelit Durrës të znj. Afërdita Ndoi. 

11. Diskutimi/miratimi i relacionit për caktimin e përkohshëm në pozicionin e Drejtuesit të  

Prokurorisë së Shkallës së Parë Sarandë të z. Lorenc Mërkuri. 

12. Diskutimi/miratimi i relacionit për caktimin e përkohshëm në pozicionin e Drejtuesit të 

Prokurorisë pranë Gjykatës së Apelit Tiranë të z. Genti Xholi. 

13. Miratimi i raportit vjetor të veprimtarisë së Këshillit të Lartë të Prokurorisë për vitin 2020. 

14. Diskutimi/miratimi, për caktimin e kandidatëve fitues në pozicionet vakante të shpallura  

më datë 29.12.2020 për Prokuroritë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë dhe të Apelit, 

nëpërmjet procedurës së lëvizjes paralele.  

15. Diskutimi/ miratimi i relacionit mbi verifikimin e pasurisë dhe figurës të prokurores znj. 

Anita Jella, kandidate për pozicionin e Drejtuesit të Prokurorisë pranë Gjykatës së 

Shkallës së Parë Durrës.  

16. Diskutimi/ miratimi i relacionit mbi verifikimin e pasurisë dhe figurës të prokurorit z. 

Genti Xholi, kandidat për pozicionin e Drejtuesit të Prokurorisë pranë Gjykatës së Apelit 

Tiranë.  

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

rivlerësimit znj. Elida Hoxhaj, prokurore në Prokurorinë pranë Gjykatës të Shkallës së 

Parë Fier. 

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

rivlerësimit z. Hysni Mulaj. 

19. Diskutimi/ miratimi i relacionit për transferimin e përkohshëm me pëlqim të prokurorit z. 

Edmond Karriqi si prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Kukës 

pas transferimit/caktimit nëpërmjet procedurës së lëvizjes paralele. 

 

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

 

 

http://www.klp.al/
mailto:info@klp.al

