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                              KËSHILLI I LARTË I PROKURORISË 

  

 

    AXHENDË 

PËR MBLEDHJE PLENARE 

25 TETOR 2021 

 

Informacion mbi mbledhjen: 

 

➢ Dita/Data:   E Hënë/ 25.10.2021 

➢ Ora:   10:00 

➢ Kohëzgjatja:  ______ 

➢ Thirrur nga:   Kryetari  

➢  Pjesëmarrësit:  Anëtarët 

  

Kjo mbledhje do të organizohet në sallën e mbledhjeve të Këshillit në prezencë fizike të 

Anëtarëve të Këshillit të Lartë të Prokurorisë, si dhe të ftuar përfaqësues nga Ministria e 

Drejtësisë, programet EURALIUS dhe OPDAT. 

 

 

Rendi i ditës: 

1. Diskutimi/miratimi i relacionit për ndërprerjen e proceduarës së ngritjes në detyrë për 

pozicionin e Drejtuesit në Prokurorinë pranë Gjykatës së Apelit Durrës si dhe 

Prokuroritë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Pogradec, Lushnje dhe Sarandë. 

2. Diskutimi/miratimi i relacionit mbi mbarimin e statusit të magjistratit të prokurorit z. 

Shyqyri Durro, prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Kavajë.  

3. Diskutimi/miratimi i relacionit për miratimin e veprimtarisë jashtë funksionit të 

prokurores znj. Ornela Rrumbullaku, Prokurore në Prokurorinë pranë Gjykatës së 

Shkallës së Parë Tiranë. 

4. Diskutimi/ miratimi i relacionit mbi revokimin e Vendimit Nr. 121, datë 27.04.2021 të 

Këshillit të Lartë të Prokurorisë, “Për pezullimin e procedurës së lëvizjes paralele për 

pozicionin vakant Nr 1, në Prokurorinë pranë Gjykatës së Apelit Tiranë”. 

5. Diskutimi/ miratimi i relacionit mbi revokimin e Vendimit Nr. 122, datë 27.04.2021 të 

Këshillit të Lartë të Prokurorisë, “Për pezullimin e procedurës së lëvizjes paralele për 

pozicionin vakant Nr. 2, në Prokurorinë pranë Gjykatës së Apelit Tiranë”.  

6. Diskutimi/ miratimi i relacionit mbi revokimin e Vendimit Nr. 123, datë 27.04.2021 të 

Këshillit të Lartë të Prokurorisë, “Për pezullimin e procedurës së lëvizjes paralele për 

pozicionin vakant Nr. 3, në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Durrës”. 
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7. Diskutimi / miratimi i relacionit mbi revokimin e Vendimit Nr. 124, datë 27.04.2021 të 

Këshillit të Lartë të Prokurorisë, “Për pezullimin e procedurës së lëvizjes paralele për 

pozicionin vakant nr 3, në Prokurorinë pranë Gjykatës së Apelit Tiranë”. 

8. Diskutimi/ miratimi i relacionit mbi ndryshimin e Vendimit Nr. 92 datë 31.03.2021 të 

Këshillit të Lartë të Prokurorisë, “Për miratimin e renditjes së kandidatëve për 

pozicionin vakant Nr. 3, në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Durrës”.  

9. Diskutimi/ miratimi i relacionit për caktimin e përkohshëm në pozicionin e Prokurorit 

të Prokurorisë pranë Gjykatës së Apelit Durrës per nje afat nje mujor, te znj. Aferdita 

Ndoi.  

10. Diskutimi/miratimi i relacionit për caktimin e përkohshëm të z. Aurel Zarka në 

pozicionin e Drejtuesit të Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Vlorë. 

11. Diskutimi/miratimi i relacionit për caktimin e përkohshëm të z. Asllan Bajramaj në 

pozicionin e Drejtuesit të Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Përmet. 

12. Diskutimi/miratimi i relacionit për caktimin e përkohshëm të znj. Elidjana Kasa në 

pozicionin e Prokurorit në Prokurorinë pranë Gjykatës së Apelit Tiranë. 

13. Diskutimi/ miratimi i relacionit mbi caktimin në detyrën e Prokurorit të Prokurorisë 

pranë Gjykatës së Shkallës së Apelit Tiranë të znj. Afërdita Ndoi, nëpërmjet 

procedurës së lëvizjes paralele. 

14. Diskutimi/ miratimi i relacionit mbi caktimin në detyrën e Prokurorit të Prokurorisë 

pranë Gjykatës së Shkallës së Apelit Tiranë të znj. Arta Marku nëpërmjet procedurës 

së lëvizjes paralele.  

15. Diskutimi/ miratimi i relacionit mbi caktimin në detyrën e Prokurorit të Prokurorisë 

pranë Gjykatës së Shkallës së Apelit Tiranë të znj. Ledina Riza, nëpërmjet procedurës 

së lëvizjes paralele.  

16. Diskutimi/ miratimi i relacionit për verifikimin e pasurisë dhe figurës për znj. Anjeza 

Topçi, kandidate për tu pranuar në programin e formimit fillestar të Shkollës së 

Magjistraturës, për vitin akademik 2021-2022.  

17. Diskutimi/ miratimi i relacionit për verifikimin e pasurisë dhe figurës për znj. Vilma 

Hasneziri, kandidate për tu pranuar në programin e formimit fillestar të Shkollës së 

Magjistraturës, për vitin akademik 2021-2022.  

18. Diskutim/miratim i relacionit për verifikimin e pasurisë dhe figurës për znj. Klerta 

Gjika, kandidate për tu pranuar në programin e formimit fillestar të Shkollës së 

Magjistraturës, për vitin akademik 2021-2022.  

19. Diskutimi/ miratimi i relacionit për listën pjesore të kandidatëve për tu pranuar në 

programin e formimit fillestar të Shkollës së Magjistraturës, për vitin akademik 2021-

2022. 

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

rivlerësimit znj. Fahrije Vata. 

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

rivlerësimit znj. Elveta Murra. 

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

rivlerësimit znj. Merita Selimi. 
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23. Diskutimi/ miratimi i raportit për analizimin e aftësisë profesionale të subjektit të 

rivlerësimit z. Arian Ndoja. 

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

rivlerësimit z. Arian Xhaferri.  

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

rivlerësimit z. Armand Gurakuqi. 

26. Diskutimi/ miratimi i relacionit për verifikimin e pasurisë dhe figurës për kandidatin 

për Drejtues në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Lezhë z. Erjon Shehaj. 

27. Diskutimi/ miratimi i relacionit për verifikimin e pasurisë dhe figurës për kandidatin 

për Drejtues në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Krujë z. Petrit Çano. 

28. Diskutimi/ miratimi i relacionit për verifikimin e pasurisë dhe figurës për kandidatin 

për Drejtues në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Vlorë z. Albert Kuliçi. 

29. Hedhja e shortit për caktimin e relatorit për vijimin e procedurave të ngritjes në detyrë 

në pozicionin e Drejtuesit të prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Krujë të z. 

Petrit Çano dhe Drejtuesit të Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Lezhë z. 

Erjon Shehaj.  

30. Hedhja e shortit për zgjedhjen e dy anëtarëve të Komisionit të Posaçëm për plotësimin 

e 2 vakancave në Strukturën  e Posaçme kundër Krimit të Organizuar dhe Korrupsionit. 

 

 

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