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Në përgjigje të pyetjes tuaj 2) “Cilat janë masat që Zyra e Komisionerit ka ndërmarrë për të 

garantuar publikun shqiptar mbi pastërtinë e figurës së personelit të këtij institucioni?” dhe 3) 

“A ka kërkuar Zyra e Komisionerit një kërkesë Autoritetit për informimin e dokumenteve të ish – 

sigurimit të shtetit..”, për vlerësimin e figurës për të gjithë stafin tuaj” “Nëse po, kërkoj një 

kopje të kësaj kërkese, nëse jo cila është arsyeja?….”, lutemi referojuni si vijon: 

 

Ligji nr.45/2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish – sigurimit të shtetit të 

Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë” në dispozitat e tij ligjore ka parashikuar rastet e 

kërkimit të informacionit nga institucione të ndryshme si dhe mënyrat e dhënies së tij nga 

Autoriteti për informimin e ish-dokumenteve të sigurimit të shtetit. 

 

Sipas këtij ligji kërkesa për informim nga autoritetet publike pranë këtij autoriteti bëhet mbi 

kandidatët për tu emëruar apo ngritur në detyrë…ndër të tjerë edhe për çdo person që 

dekretohet nga Presidenti apo zgjidhet nga Kuvendi dhe për verifikimet e kandidatëve për 

funksione të zgjedhshme. 

 

Mbi këto interpretime, referojuni neneve 27/1/”d”,”dh”, 28/1/”d”/”dh” dhe 29/1/”j”. 

 

 Aktualisht Zyra e Komisionerit ende nuk është gjendur përpara rasteve të parashikuara në 

këtë ligj për të cilët do të duhet të kërkojë informacion dhe dokumente nga autoriteti 

përkatës. 

 
Ndërsa, ligji nr.138/2015 “Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose 

ushtrojnë funksione publike” në nenin 5 ka përcaktuar shprehimisht organet e dorëzimit dhe 

verifikimit të vetëdeklarimit. Në rastin konkret vetëdeklarimi i titullarit të institucionit është 

dorëzuar pranë Kryetarit të Kuvendit të Shqipërisë, ndërsa ai i stafit të Zyrës së Komisionerit 

(për atë kategori që përcakton ky ligj) është dorëzuar pranë DAP (Departamenti i Administratës 

Publike). 

Neni 7 i këtij ligji ka parashikuar gjithashtu se kush e ka nismën për verifikimin e të dhënave të 

deklaruara, kush realizon verifikimin dhe bën komunikimin e verifikimit apo edhe kujt i 

komunikohet konkretisht verifikimi. 

 

Në zbatim të detyrimit ligjor të parashikuar në këtë ligj, Zyra e Komisionerit (titullari dhe stafi 

përkatës) kanë plotësuar dhe depozituar në afat vetëdeklarimet, duke qenë kështu subjekte 

verifikimi mbi bazë të kërkesave për verifikim nga subjektet nismëtare të parashikuara në këtë 

ligj. 

Në të tilla kushte ne kemi përmbushur me korrektësi zbatueshmërinë e këtij ligji për aq sa  

kërkohet. 

 

Në përgjigje të pyetjes tuaj  4) A ekzistojnë aktualisht personel i Zyrës së Komisionerit që gjatë 

periudhës 29.11.1944 deri 2 korrik 1991 të ketë qenë anëtar ose kandidat i byrosë politike, 

anëtar i komitetit qendror të partisë së punës së Shqipërisë, anëtar i Presidiumit të Kuvendit 

Popullor, kryetar i Gjykatës së Lartë, Prokuror i Përgjithshëm, Kryetar i Hetuesisë së 

Përgjithshme, anëtar i Këshillit të Ministrave, kryetar i degëve të punëve të Brendshme, punonjës 

i organeve të ish-sigurimit të shtetit apo i favorizuar, anëtar i Komisionit qendror të Dëbim-

Internimeve, hetues prokuror, gjyqtar në proceset politike denoncues apo dëshmitar i akuzës në 

http://www.idp/
mailto:lmlloja@parlament.al


Adresa: “Rr. Abdi Toptani, Tirane”.                                                                                                            Telefon: +35542221956 

http://www.idp.al                                                                                                                                       e-mail: info@idp.al 

 

proceset politike , të posatcme.Nëse po, kërkoj një kopje të kësaj liste, nëse jo, ku e bazoni ju këtë 

konstatim?” lutemi referojuni si vijon: 

 

Nga verifikimi i dosjeve të personelit, në Zyrën e Komisionerit nuk rezulton asnjë punonjës i cili 

të ketë punuar në një nga funksionet e cituara në kërkesë. Zyra e Komisionerit për të Drejtën e 

Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale i rekruton punonjësit në zbatim të Ligjit nr. 

152/2013 “Për nëpunësin civil”. 

 

 

Në përgjigje të pyetjes tuaj  5) Kërkoj një kopje të CV për të gjithë Zyrën e Komisionerit e cila të 

përmbajë në mënyrë kronologjike pa përjashtim të gjithë funksionet/detyrat e mbajtura,gjatë 

viteve 29.11.1944 – 31.07.1991 ( për të gjithë personelin që ka qenë në marrëdhënie pune gjatë 

kësaj periudhë), lutemi referojuni në vijim: 

 

 

Sa i përket depozitimit të CV me të dhëna të plota për të gjithë stafin e zyrës së Komisionerit, në 

konsultim me nenin 7 të ligjit nr.119/2014 “Për të drejtën e informimit”, sipas të cilit janë 

parashikuar kategoritë e nëpunësve të cilëve  i bëhen publike CV dhe pikën 3 të nenit 14 të këtij 

ligji për mënyrën më të efektshme të dhënies informacionit,  ju mund të aksesoni CV e kërkuara 

në rubrikën “Programi transparencës” në faqen zyrtare të Zyrës së Komisionerit 

http://www.idp.al/drejtorite/ 
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