PASQYRA E SHTYPIT, 2012

11. janar 2012
1) “Gazeta “EKONOMIA”, “Leskaj: Të bashkëpuojmë me institucionet, por të ruajmë pavarësinë”,
2) “Gazeta “EKONOMIA”, “Të vlerësojmë kontributet e dhëna ndër vite nga Kryetarët e KLSH‐së”
3) “Gazeta “STANDARD” “Kreu i KLSH‐së Leskaj,mesazh urimi nga Kontrollori i Përgjithshëm i GAO‐s
së SHBA‐së.z.L.Dodaro”.
4)Gazeta “TELEGRAF”, “Kontrollori i Përgjithshëm i SHBA‐së, Dodaro, uron dhe mbështet zotin
Buajr Leskaj për detyrën e re”.
5)Gazeta “SOT”, “Kryekontrontrollori i SHBA mbështetje për homologun Leskaj”
6) Gazeta “Metropol”, “Leskaj mbështetje nga Kryekontrollori i SHBA‐së”
7)Gazeta “55”, GAO mbështetje për Kryetarin e ri Leskaj”
12 janar 2012
8) Gazeta “SHQIP”, “Kontrolli i Lartë i Shtetit, Leskaj nis reformën me analiza e Largime”.
9) Gazeta “Koha Jonë”, “Intervista‐Berisha:Si u hodh poshtë skema Topi‐Rama për të shtënë në
dorë KLSH‐në”
17 janar 2012
10) Gazeta ‘Shqip” ... “KLSH: Leskaj: Prova të forta në Prokurori”...Analiza e punës 1 – vjeçare. Me
mijëra shkelje në tendera. Demi, 420 milion lekë, nga Ard Kola, faq. 12.
18 janar 2012
11) Gazeta “ Telegraf”...”Analiza e KLSH/ Departamenti i Kontrollit të Buxhetit të Shtetit. Buajr
Leskaj: Tolerancë zero dhe kallëzime”...Kontroll Pushtetit Vendor, Administrimit dhe privatizimit të
Pronës Publike”...Ndëshkime penale për abuzuesit e pasurisë shtetit...faq. 16‐ 17.
12) Gazeta ‘Shqip” ...” Leskaj : Të rihetohet Bashkia e Tiranës”...Dosja e 2006, kryetari i KLSH:
Verifikim zbatimit të tre kallëzimeve penale, nga Ard Kola faq. 11.
13) Gazeta “ Ekonomia”... “ Leskaj: Të luftohet korrupsioni, të rriten kallëzimet penale. Faq. 7.
14) Gazeta “ Koha Jonë” ... “ KLSH : Pushteti vendor, miliona lekë dëme më 2011” ... Leskaj:
Tolerancë zero për shkeljet në urbanistikë nga Englantina Nasi, faq. 11.
19 Janar, 2012
15) Gazeta “Ekonomia”... “Leskaj: KLSH tërheq dorë nga zbulimet hipotetike të korrupsionit’ faq. 7.
20 Janar, 2012
16 ) Gazeta “ Tirana Observer”... Berisha – Leskaj : KLSH rol themelor në luftën kundër
korrupsionit.faq. 6.
17) Gazeta “ Republika”... Berisha takohet me kreun e Kontrollitë Lartë të Shtetit, Bujar Leskaj :
“KLSH, rol themelor në luftën kundër korrupsionit, nga Englantina Alliaj, faq. 2.
18) Gazeta “ Ekonomia” ... “Berisha: Kontrolli i Lartë i Shtetit ka mbështetjen e qeverisë”
19) Gazeta “Sot” ... “ Berisha takon Leskajn, i premton bashkëpunim të ngushtë” faq. 2.
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20) “Gazeta Shqiptare” ...” Berisha pret Bujar Leskajn: Lufta kundër korrupsionit, gur themeli në
një shtet demokratik,
21) Gazeta “ Standard” ... “ Kryeministri: KLSH, kontroll të gjitha institucioneve...Është themelor në
luftën kundër korrupsionit dhe transparent”, nga Ina Jano, aq. 3.
21 .Janar.2012
22) Gazeta“EKONOMIA”, “KLSH:Dëmi ndaj fondeve publike është 7 miliard lekë”.
23) Gazeta“EKONOMIA”, “Pak!Shumë pak! Dobët për të gjithë ne”.
24) Gazeta “STANDARD”... KLSH, LUFTË KUNDËR KORRUPSIONIT DHE NDËSHKIM NDAJ
PËRGJEGJËSVE, nga Bujar LESKAJ... “KLSH‐ Dëmi ekonomik gjatë vitit 2011 ishte 7 miliard lekë” nga
Teuta Shamku ”faq. 20‐21.
25) Gazeta “STANDARD”, “Rekomandimet e dhëna nga Kontrollorët e KLSH‐së”.
26) Gazeta “SOT”, “ KLSH, ja institucionet që kanë grabitur më shumë taksapaguesit shqiptarë”
27).Gazeta “SOT”, “Leskaj : Korrupsioni nuk është as i kuq, as blu, por i zi”.
28) Gazeta “SOT”, “KLSH i kërkon Ina Ramës të hetojë korrupsionin”.
29) Gazeta “SOT” “Auditimi i Brendshëm,nuk zbatohen rekomandimet”
30) Gazeta “SOT”, “Shpërblimi i dëmit në 2011 më i vogël se ai i 2011”
31) Gazeta “SHQIP”, “ KLSH kallëzon 13 zyrtarë për vjedhje”
32) Gazeta “SHQIP”, “Në 2011 firuan 7 miliardë lekë”.
33) Gazeta “TELEGRAF”, “Leskaj: Korrupsioni do të luftohet në çdo Bashki dhe Komunë, pavarsisht
partisë”.
34) Gazeta “SHQIPTARE”, “KLSH: Kemi zbuluar 7 miliard lekë dëme”.
35 ) Gazeta “MAPO”, “KLSH: Shpërdorimi i zbuluar më 2011, 7mld lekë”
36 ) Gazeta “MAPO”, “Leskaj “Një libër gri për punonjësit e korruptuar të administratës”
37 ) Gazeta “PANORAMA”, “KLSH: Zbuluam 70 milionë abuzime nga administrata”.
38 ) Gazeta “SHEKULLI”, “Administrta mori 1.5 milion USD shpërblime të paligjshme”... Instituciont
nuk mbledhin qiratë e pronave shtetërore, privatët nuk paguajnë për shërbimet e marra..faq. 10.
nga Emirjon Senja.
39) Gazeta “SHEKULLI”, “KLSH: Armo dhe CEZ i kanë shtetit 58 milion USD borxh”...Kontrolli:
doganat nuk nuk mblodhën 1.8 mln dollarë...
40) Gazeta “RD”, “Leskaj :Do të ndëshkojmë shkelësit e ligjit”... Kryetari i KLSH tha se , abuzuesit do
të largohen nga puna dhe do të paditen në Prokurori...Gjatë vitit 2011 u zhvilluan 152 kontrolle, ku
u morën 1605 mas administrative, nga të cilat u zbatuan 1108, faq. 8.
41) Gazeta “REPUBLIKA”, “Analiza vjetore e KLSH‐së, Leskaj kritikon vartësit:më shumë denoncime
në Prokurori”.
42) Gazeta “BALLKAN”, “Leskaj i pakënaqur me kallëzimet penale të Kontrollorëve të KLSH‐së
43) Gazeta “Metropol”, “Leskaj: Forconi luftën ndaj fenomeneve të korrupsionit”... KLSH :
Prokuroria injorim për ndjekjen e kallëzimeve.
44) Gazeta “55”...” DO TË PUNOJMË PËR NJË INSTITUCION TË LARTËAUDITIMI DHE RRITJE TË
TRANSPARENCËS” nga Bujar LESKAJ, fjala e mbajtur në Analizën Vjetore të KLSH për 2011, faq 10
11.
45) Gazeta “Koha Jonë”... “ SFIDAT E KONTROLLIT TË SHTETIT”, nga Bujar LESKAJ.faq. 8....dhe,
Analiza e kontrollit të lartë i Shtetit publikon rezultatet e kontrollit KLSH: Shkeljet financiare në
KLSH
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2011, dëmi 7, 27 mld lekë... Nga 1605 masa të rekomanduara, vetëm 1093 janë zbatuar...nga
Eglantina Nasi...faq. 9
46) Gazeta “ Shqiptare. Com”...KLSH: Alpetrol e OST, dem ekonomik 55 milion USD... Administrata
shpërdoroi 7 miliard lekë të reja....Ndëshkimet: Demshpërblimi realizohet 9 përqindnga genci kondi
faq, 9.
23 Janar, 2012
47) Gazeta “Metropol”... “ Vizioni i ri i Kontrollit të Lartë të Shtetit”, nga Fatamir Libohova, faq. 23.
24 Janar, 2012
48 ) Gazeta ‘Zëri i Popullit”...” KLSH: Administrata Berisha vjedh 7 miliard lekë” ... kontrollorët e
KLSH‐së kanë zbuluar parregullsi dhe shkelje financiare në të ardhurat dhe shpenzimet e kryera,
nga Klajdi Haxhija.
49) Gazeta “Metropol”...” Demi ekonomik mbi 6 milion lekë të reja> KLSH kërkon zhëmtimin.”...
Financimet e huaja, zbulohen shkelje dhe abuzime me projekte”, nga Brikena Dervishaj, faq. 7.
14 shkurt, 2012
50) Gazeta “STANDARD”, “Auditori i Përgjithshëm i Kosovës viziton Kontrollin e lartë të Shtetit”.
51) Gazeta “55”, “Kryekontrollori i Kosovës vizitë zyrtare ne KLSH”
52) Gazeta “SHQIPTARE.com”, “Auditori i Përgjithshëm i Kosoves vizitë zyrtare në KLSH”.
53) Gazeta “SOT”, “Auditori i Përgjithem i Kosovës zhvillon një vizitë zyrtare në KLSH”
15 shkurt 2012
54) Gazeta “STANDARD”, “ Auditimi i Financave Publike, marrëveshje Shqipëri‐Kosovë”.
55) Gazeta “PANORAMA”, “Nëshkruhet marrëveshja e bashkëpunimit ndërmjet KLSH dhe Zyrës së
Auditorit të Përgjithshëm të Kosovës”
56) Gazeta “SHEKULLI”, “KLSH, marrëveshje me kontrollorët e Kosovës”.
57) Gazeta “REPUBLIKA”, “Auditim Shqipëri‐Kosovë të financave publike, nënshkruhet
memorandumi.
58) Gazeta “RD”, “KLSH bashkëpunim me Zyrën e Auditorit të Përgjithshëm të Kosovës”.
59) Gazeta “Telegraf”, “KLSH, memorandum bashkëpunimi me Zyrën e Auditorit të Përgjithshëm të
Kosovës”.
60) Gazeta “55”, “KLSH marrëveshje bashkëpunimi me Zyrën e Auditorit të Përgjithshëm të
Kosovës”.
61) Gazeta “Koha Jonë”, “KLSH,marrëveshje bashkëpunimi me Auditorin e Përgjithshëm të
Kosovës”.
62) Gazeta “SOT”, “KLSH‐Zyra e Auditorit të Përgjithshëm të Kosovës,marrëveshje bashkëpunimi”.
63) Gazeta “Ekonomia”, “KLSH: Bashkëpunim reciprok me homologët kosovarë”.
64) Gazeta “Shqiptare”, “KLSH, marrëveshje me Auditorin e Kosovës”
65) Gazeta “Metropol”, “Leskaj firmos marrëveshje me Auditorin e Kosovës për kontrollet”.
66) Gazeta “Shqiptare.com”, “Firmoset marrëveshja e bashkëpunimit mes KLSH‐së dhe Auditorit të
Përgjithshëm të Kosovës,”
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16 Shkurt 2012
67) Gazeta “Shqip”, “Firmoset marrëveshja ndërmjet KLSH dhe Zyrës së Auditorit të Përgjithshëm
të Kosovës”.
22 shkurt 2012
68) Gazeta “Tirana Observer”, “Raporti i KLSH‐së, në 3 vjet administrata ka vjedhur 7 mld lekë”
69) Gazeta “Telegraf”, “Vazhdon skandali i vjedhjeve në shtet”
70) Gazeta “ZP”, “Zbulohen skandale të mëdha shkeljeje te ALUIZNI”
71) Gazeta “ZP”, KLSH: Ja si dështoi qeveria Berisha me legalizimin”.
72) Gazeta “ZP’, “Raporti I KLSH‐së‐7 mld lekë abuzime në 3 vjet”
73) Gazeta “Mapo”, “KLSH:U legalizuan vetëm 4% e objekteve,dëmi 42 milion Euro”
74) Gazeta “Mapo”, “Shkeljet te ALUIZNI,masa disiplinore për 40 punonjës”
75) Gazeta “Ekonomia”, “Më pak se 4% e personave kanë marrë titujt e pronësisë”.
76) Gazeta “Shqiptare.com”, “KLSH :Legalizimi dështoi,u zhdukën 365 mijë euro”.
77) Gazeta “Shqiptare.com”, “Dosjet, të bllokuara prej një viti”.
78) Gazeta “Standard”, “KLSH në sitë punën e ALUIZNI‐t, kallëzim penal për 14 punonjës”.
79) Gazeta “Metropol”, Shkeljet tek legalizimet nisen 13 kallëzime penale”
80) Gazeta “Metropol”, ‘Shteti humbi 7 miliard lekë për tre vjet”
81) Gazeta “Shekulli’, “Aluizni,vetëm 4% e aplikimeve kanë marrë leje legalizimi”.
82) Gazeta “Koha Jonë”, “KLSH nga 270 mijë aplikime janë legalizuar 3%”.
83) Gazeta “Shqip”, “Legalizimet, KLSH kallëzon 14 punonjës për ndjekje penale”.
84) Gazeta “Sot”, “Kontrolli i KLSH,14 zyrtarë të ALUIZNI‐t abuzuan me detyrën”
85) Gazeta “Sot”, “Raporti i KLSH, mungesa e dokumentacioneve”.
86) Gazeta “Panorama”, “Raporti i KLSH:ALUIZNI dha leje për vila fantazmë”
87) Gazeta “Shqiptare”, “Raporti i KLSH: Vetëm 4% e ndërtimeve të legalizuara”.
26 shkurt 2012
88) Gazeta “Shqiptare”, KLSH denoncon abuzimet e kryera në KESH”
3 mars 2012
89) Gazeta “Telegraf”, “Bujar Leskaj dhe Adriatik Llalla firmosin marrëveshjen për ndërshkimin e
zyrtarëve që abuzojnë me detyrën”.
90) Gazeta “Standard”, “Abuzimet e zyrtarëve me fondet publike,KLSH marrëveshje me ILDKP‐në”
91) Gazeta “RD”, “KLSH dhe ILDKP,ndëshkim zyrtarëve që abuzojnë me pushtetin”.
92) Gazeta “Sot”, “KLSH kallëzon në prokurori 20 zyrtarë për korrupsion”.
93) Gazeta “Panorama”, “Leskaj: Bashkëpunim kundër zyrtarëve të korruptuar”94) Gazeta
“Shqiptare”, “KLSH marrëveshje bashkëpunimi me ILDKP‐në në luftën anti‐korrupsion”.
95) Gazeta “Metropol”, “ILDKP e KLSH marrëveshje pë luftën kundër korrupsionit”.
96) Gazeta “Shqiptare.com” “Firmoset marrëveshja anti‐korrupsion”.
97) Gazeta “55”, “Krerët e KLSH‐së dhe ILDKP‐së nënshkruajnë marrëveshjen e bashkëpunimit
institucional”.
98) Gazeta “Mapo”, “Leskaj kemi kallëuar 20 zyrtarë për abuzim me detyrën.”
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9 mars 2012
99) Gazeta “Ekonomia”, “BB: asistencë teknike për KLSH”
100) Gazeta “Telegraf”, “Leskaj takon përfaqësuesen e B.Botërore: KLSH do thellojë luftën kundër
korrupsionit
101) Gazeta “Metropol”.’Leskaj në takimin me BB: Ja strategjia e punës së KLSH”
102) Gazeta “Metropol”, “Legalizimet,43 mijë parcela me probleme”
103) Gazeta “RD”, “Parandalimi i korrupsionit në administratë, prioritet i KLSH”
104) Gazeta “Sot”, “Leskaj takon përfaqësuesen e Bankës Botërore,primare, masat kundër
korrupsionit”
105) Gazeta “Standard”, “Kontrolli mbi fondet publike,BB asistencë teknike KLSH‐së”
106) Gazeta “Shqiptare.com”, “kreu i KLSH‐së merr mbështetje nga Përfaqësuesja e B.Botërore ne
luftën kundër korrupsionit”
107) Gazeta “Mapo”. “BB ndihmë teknike KLSH‐së për të luftuar korrupsionin”
108) Gazeta “Mapo”, Raporti i KLSH‐së,60 milion Euro abuzime për 2011”.
109) Gazeta “Shekulli”, “Banka Botërore asistencë teknike KLSH‐së
110) Gazeta “55”, Kryetari i KLSH takoi Përfaqësuesen e Përhershme te Bankës Botërore në
Shqipëri”
111) Gazeta “Republika”, “Leskaj takim me Lvosvky:mbështetje për KLSH‐në”.
112) Gazeta “Tirana Observer”, “Kreu i KLSH‐se takon Drejtoren e Bankës Botërore”.
10 mars 2012
113) Gazeta “Shekulli”, “Raporti i KLSH: Tenderë dhe korrupsion, 7 mld lekë të vjedhur”.
114) Gazeta “Shekulli”, “Punonjësit,3 milion USD shpërblime të paligjshme”
115) Gazeta “Panorama”, “KLSH:Dëmi në buxhet,70 mil USD”.
116) Gazeta “Shqiptare”, “KLSH:ALUIZNI katrahurë me parcelat ndërtimore”
117) Gazeta “Shqiptare” “KLSH:Durrës,ish pronarët pësuan 31,5 mil dëme”
118)Gazeta “Shqiptare”, “ALUIZNI Fier:Probleme me dokumentacionin”.
15 mars 2012
119) Gazeta “Tirana Observer”, “Raporti i KLSH:Administrata ka abuzuar me pronat shtetërore”
19 mars 2012
120) Gazeta “Mapo”, “KLSH: Realizimi i legalizimeve vetëm 4%, procesi i dështuar”
121) Gazeta “Shqiptare”, “KLSH:Policia nuk arkëton gjobat”.
122) Gazeta “Shqiptare”, “Raporti i KLSH: Administrata e rendit keqmenaxhim financiar”
123) Gazeta “Shqiptare”, KLSH: Pafundëi godinash të rrënuara nga 1997”
20 mars 2012
123) Gazeta “Panorama”, “KLSH kërkon largimin nga detyra të Drejtorit të Përgjithshëm të
Hekurudhave”
21 mars 2012
124) Gazeta “ZP”, “KLSH:Vjedhja e qeverisë Berisha 70 milion USD”
KLSH
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125) Gazeta “Republika” “KLSH:Demi financiar per 2011,6.7 miliarde leke”
126 ) Gazeta “Shqiptarja.com”, “KLSH:A;bpetrol e OST,gropa e shtetit”
127) Gazeta “Shqiptare”, “KLSH:Shlyerja e demit vetem 9.5%
128) Gazeta “Tirana Observer”, “KLSH,:Leskaj:Demi 70 mil USD”
129) Gazeta “Standard”, “Leskaj:Demi financiar 7 miliard ,vetem 9,5% eshte kthyer”.
130) Gazeta “Mapo”, “Leskaj:Procedim per drejtuesit a Albpetrolit,nuk kane shlyer demet”
131) Gazeta “Shekulli”, “KLSH,shteti kthen vetem 10% te demit ne buxhet”
132) Gazeta “Shekulli”, “abuzimi me fondet publike,tenderet anullohenme qellim”
133) Gazeta “RD”, “Leskaj, abuzim i zbehte i KLSH‐se me Prokurorine”
134) Gazeta “Ekonomia”, “KLSH:7 miliard leke dem financiar,vetem 9% i arketuar”
135) Gazeta “55”, “Bujar Leskaj ne komisionin e ekonomise, sfidat per 2012”
136) Gazeta “Shqip”, “Leskaj, me fuqizoni qe te luftoj korrupsionin”
137) Gazeta “Sot”, “Kuvendi shqyrton raportin e KLSH‐se”
138) Gazeta “Telegraf”, “Zbardhen abuzimet ne Hekurudha”
139) Gazeta “Telegraf”, “Leskaj raporton ne Komisionin e Ekonomise”
140) Gazeta “Metropol”, “Prokuroria nuk i con deri ne fund kallezimet per demet”
141) Gazeta “Panorama”, “Leskaj:Abuzimet tek Albpetrol 35 milione USD”
23 mars 2012
142 ) Gazeta “Shqiptare”, “KLSH: Po shkaterrohen resurset e peshkimit”.
24 mars 2012
143) Gazeta “Sot”, “KLSH nenshkruan marreveshje bashkepunimi me Autoritetin e Konkuurences”
144) Gazeta “Sot”, “Leskaj do te vijojme luften ndaj korrupsionit”
145 ) Gazeta “Telegraf”, “Leskaj firmos marrevshje me Autoritetin e Konkurences”
146 ) Gazeta “Koha Jone”, Leskaj:Prokuroria nuk can koken per kallezimet e KLSH‐se”
147 ) Gazeta “Metropol”, “KLSH nenshkruan bashkepunimin me Autoritetin e Konkurences”
148 ) Gazeta “Panorama”, “KLSH firmos me Autoritetin e Konkurences”
149 ) Gazeta “Mapo”, “Prokuroria ka ndjekur penalisht vetem 10% te kallezimeve te KLSH‐se”
150) Gazeta “ Shqiptare”, “Nenshkruhet memorandumi i bashkepunimit mes KLSH dhe Autoritetit
te Konkurences”
151) Gazeta “Shqiptare.com”, “Marreveshje bashkepunimi KLSH‐Autoriteti i Konkurences”
152) Gazeta “RD”, “KLSH e pakenaqeur me organin e akuzes”
153) Gazeta “55”, “Nenshkruhet bashkepunimi institucional KLSH‐Autoriteti i Konkurences”.
154 )Gazeta “Tirana Observer”, “Marreveshje e perbashket KLSH‐Autoriteti i konkurences”
155) Gazeta “Ekonomia”, KLSH‐Autoriteti konkurences nenshkruajne marreveshje bashkepunimi”
26 mars 2012
151) Gazeta “55”, “Nenshkruhet marreveshaj per parandalimin e korrupsionit KLSH‐Autoriteti i
konkurences”.
27 mars 2012
152) Gazeta “Panorama”, “KLSH zbuloi praktikat abuzive tek ALUIZNI”.
KLSH
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16 Prill, 2012
153) “ Gazeta Shqiptare”... “KLSH‐ja nga kontrolli i ushtruar në Ministrinë e Mjedisit, Pyjeve dhe
Administrimin e Ujërave, ( me objekt : Mbi zbatimin e ligjshmërisë dhe rregullshmërisë ekonomike‐
financiare dhe vlerësuese”. Nga ky kontroll KLSH arriti të konstatoi se Komiteti i Monitorimit nuk
është mbledhur dhe nuk ka funksionuar si strukturë dhe një sere shkeljesh të tjera.
17 Prill 2012
154) Gazeta “MAPO”, përshëndet nismën e Kryetarit për hapjen me organizatat jo qeveritare
(OJF) për bashkëpunim në luftën kundra korrupsionit, konkretizuar në një tavolinë pune në
mjediset e KLSH‐së, më datën 16.04.2012.
155) Gazeta “ Shqiptarja.com”... Me iniciativë të Kryetarit të Kontrollit të Lartë të Shtetit, zotit
Bujar Leskaj, sot, më datën 16. 04. 2012, në ambientet e këtij institucioni, u zhvillua një takim me
disa nga organizatat e pavarura ( OJQ) më të spikatura të vendit, përkatësisht : “Alternativa Civile”,
drejtuar nga z. Mentor Kikia; “Qendra për Transparencë dhe Informim të Lirë”, drejtuar nga zoti
Sami Neza; “ Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim”, drejtuar nga zoti Sotiraq Hroni; “
Transparency Internacional Shqipëri”, drejtuar nga zoti Lutfi Dervishi; dhe “ Lëvizja Evropiane
Shqipëri”, me të cilat u bisedua për një bashkëpunim serioz e të vazhdueshëm lidhur me
korrupsionin, me moton e INTOSAI‐t “ Eksperienca e përbashkët i shërben të gjithëve), moto të
cilën deri në janar të këtij viti në KLSH nuk e njihte njeri.
19 Prill 2012
156) Gazeta “Ekonomia” ...”KLSH: bashkëpunim me OJF‐të kundra korrupsionit” ... “ Me
iniciativë të Kryetarit të Kontrollit të Lartë të Shtetit, zotit Bujar Leskaj, sot, më datën 16. 04. 2012,
në ambientet e këtij institucioni, u zhvillua një takim me disa nga organizatat e pavarura ( OJQ) më
të spikatura të vendit, përkatësisht : “Alternativa Civile”, drejtuar nga z. Mentor Kikia; “Qendra për
Transparencë dhe Informim të Lirë”, drejtuar nga zoti Sami Neza; “ Instituti për Demokraci dhe
Ndërmjetësim”, drejtuar nga zoti Sotiraq Hroni; “ Transparency Internacional Shqipëri”, drejtuar
nga zoti Lutfi Dervishi; dhe “ Lëvizja Evropiane Shqipëri”, me të cilat u bisedua për një
bashkëpunim serioz e të vazhdueshëm lidhur me korrupsionin, me moton e INTOSAI‐t “
Eksperienca e përbashkët i shërben të gjithëve), moto të cilën deri në janar të këtij viti në KLSH nuk
e njihte njeri.
157) Revista “ Klan” ... Intervista e Kryetarit Bujar Leskaj lidhur me strategjinë e re për rritjen e
luftës kundra korrupsionit dhe të transparencës.
158) Revista “Monitor” ... Intervista e Kryetarit Bujar Leskaj lidhur me strategjinë e re për rritjen
e luftës kundra korrupsionit dhe të transparencës.
24 Prill 2012
159) Gazeta “Mapo”...” Nuk Ka shkelje në tenderin e interkonjsionit” ..Shqipëri Kosovë nuk janë
indetifikuar shkelje...Si dhe lidhur me nënshkrimin e Marrëveshjes së KLSH me gjashtë organizatat
e shoqërisë civile.
160) Gazeta “Shqiptarjs.com”...” Linja me Kosovën , KLSH nis kontrollin”

KLSH

7

PASQYRA E SHTYPIT, 2012
161) Gazeta “ Republika” ...” Lufta kundra korrupsionit , KLSH nënshkruan marrëveshje me
shoqërinë civile”.
162) Gazeta “ Zëri i Popullit”...” Nis hetimi për skandalin e interkonjeksionit me mafien serbe”
27 Prill 2012
163) Gazeta “Shqiptarja.com”...” PD‐ PS përplasen për rezolutën e KLSH” , kundërshtime për
raportin lidhur me privatizimet dhe dhënien e koncesioneve; për të dhënat e KLSH në raportin e
2011‐tës , lidhur me humbjet e buxhetit në privatizime,
164) Gazeta “ 55” ... “ KLSH nënshkruan marrëveshje bashkëpunimi me Slloveninë”
165) Gazeta “SOT”...”Braçe: KLSH të shqyrtojë kontratat me hidrokarburet”
166 ) Gazeta “ Metropol” ... “ Leskaj sqaron votën “pro” raportit të KLSH‐ë” ... Ishte një gabim prej
shpejtësisë, ndërsa unë isha krejtësisht kundër këtij raporti” shprehet deputetja e PS Valentina
Leskaj.
167) Gazeta “RD” ... “ KLSH, marrëveshje bashkëpunimi me Slloveninë”
168) Gazeta “ Standard”... “Projektrezoluta për KLSH, opozita : Të hetohen kontratat e privatizimit
dhe konçesioneve”
169) Gazeta “Tema”...” Hetim të menjëhershëm hajdutit në ikje, Sali Berishës”... Herion Braçe i
kërkon Kryetarit të Kontrollit të lartë të Shtetit që të kontrollojë urgjentisht kontrat me
hidrokarburet dhe koncesionet me firmat private”
29 Prill, 2012
170 ) Gazeta “Ekonomia”...” KLSH dhe shoqëria civile kundra korrupsionit, nga Fatmir Libohava.
30 Prill, 2012
171) Gazeta “ Metropol”... “EXPERIETIA MUTUAL OMNIBUSPRODEST” ( Eksperienca e përbashkët
u shërben të gjithëve), nga Fatmir Libohova.
172) “ Gazeta Shqiptare”... “KLSH Fondet e ndërtimeve , me probleme të panumërta” (Rialokime
dhe zhvendosje të gabuara”
1 Maj, 2012
173) Revista “Mapo”...” KLSH marrëveshje me OJF‐të dhe Presidentin e Gjykatës së Auditimit të
Sllovenisë, Dr. Igor Soltes, në luftë me korrupsionin dhe veprimet abuzive me fondet shtetërore”
2 Maj, 2012
174) Gazeta “Ekonomia”... “ KLSH dhe bashkëpunimi rajonal ( nënshkrimi i marrëveshjes i
Kryetarit te KLSH me Presidentin e Gjykatës së Auditimit të Sllovenisë Dr. Igor Soltes”
3 Maj, 2012
175) Gazeta “Shekulli”...’Kompanitë e huaja marrin naftën, qeveria shqiptare merr
“keshtë”...Thote se: “kontrollet e ushtruara nga Kontrollit të Lartë i Shtetit kanë nxjerrë në pah se
bordet kanë devijuar plotësisht nga qëllimi i primar i tyre...”
7 Maj, 2012
KLSH
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176 ) Gazeta “Standard” ..Opozita dhe korrupsioni”, nga Fatmir Libohova, artikull i cili vë në dukje
sjelljen jo korrekte dhe të sinqertë të opozitës shqiptare në Parlament, lidhur me raportin e
veprimtarisë së KLSH për vitin 2011, duke shtrembëruar të vërtetat dhe punën një vjeçare të këtij
Institucioni të rëndësishëm.
9 Maj, 2012
177) Gazeta “Panorama”...” Leskaj, marrëveshje me Financat” , lidhur me marrëveshjen e
nënshkruar mes kreut të KLSH, Bujar Leskaj dhe kreut të Financave, Ridvan Bode.
178)Gazeta “MAPO”...” Leskaj – Bode, marrëveshje për antikorrupsionin”, sipas së cilës Kontrolli i
lartë i Shtetit do të kontrolloj performancën dhe financat e Ministrisë së Financave.
179) Gazeta “ Republika”...” Kontrolli i Lartë i Shtetit dhe Ministria e Financave, marrëveshje për
Menaxhimin dhe Kontrollin”
180) Gazeta “ Koha Jonë”... “ Leskaj – Bode : Të menaxhohen si duhet financat” , në bazë të një
marrëveshjeje të posaçme Bashkëpunimi ,që Ministria e Financave dhe Kontrolli i lartë i shtetit
nënshkruan ditën e djeshme.
181) Gazeta “ Tirana Observer”... “ Bode dhe Leskaj, marrëveshje për auditivin dhe
informacionin”
182) Gazeta “ Telegraf” ... “ Ministria e Financave, marrëveshje me KLSH, për kontrollin e
financave”
183) Gazeta “ 55” ... “ KLSH dhe Ministria e Financave, marrëveshje për eficencën e përdorimit
të fondeve publike”
184 ) Gazeta “ Standard”...” Bode dhe Leskaj, marrëveshje për kontrollin e fondeve publike”
185 ) Gazeta “ Integrimi” ...” Ministria r Financave, marrëveshje për kontrollin e financave” ,
faqja 6.
186 ) Gazeta “RD...” ... “ Kontroll menaxhimit t ë fondeve publike”...Ministria e financave do të
rrisë bashkëpunimin me Kontrollin e lartë të Shtetit...faqja 7.
187) Gazeta “ Metropol” ...” Monitorim i dyfishtë i fondeve publike” ...KLSH nënshkruan
marrëveshje me institucione të tjerë...faqja 7.
188) “Gazeta Shqiptare “... “ Financat, marrëveshje bashkëpunimi me Kontrollin e Lartë të
Shtetit”...Kjo marrëveshje e ruan dhe e forcon frymën e pavarësisë së dy institucioneve tona” faqja
9.
10 Maj, 2012
189) Gazeta “Panorama”...”Nuk ka para, ulen abuzimet në shtet”; Raporti i KLSH: Dëmi për tre
muaj , vetëm 2.2 milion ë USD; Tabela me shkeljet e zbuluara: Nuk arkëtohen qiratë e pronave
shtetërore, abuzime edhe me prokurimet...faq. 9
190) Gazeta “ Mapo” ...Raporti i KLSH: Abuzimet në tre mujorin e parë, 1.7 milion euro. Faq.
8...Prokurimet publike vazhdojne të përballen me korrupsionin financiaretëm në tremujorin e parë
të 2012 –tës KLSH ka konstatuar 32 milion lekë
191)Gazeta “Metropol”... “KLSH zbulon 221 milion lekë abuzime nga administrata. Faq. 5.
192)Gazeta “Koha Jonë”... “ KLSH në tre muaj , administrata 221 milionë lekë dëme; Në KLSH kanë
mbërritur 96 letra dhe ankesa; KLSH pesë kallëzime penale për abuzimet, janë nën hetim; Shkeljet :
Rekomandohen 57 vërejtje dhe largime nga puna. Faq. 8.
KLSH
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193)Gazeta “ EKONOMIA”...”KLSH: Marrëveshje bashkëpunimi me Financat; Nuk cenohet
pavarësia e institucioneve, përkundrazi, rritet presioni kundër akteve të mashtrimit financiar dhe
korrupsionit. Faq. 4
11 Maj, 2012
194) Gazeta “ Telegrafi”... “ KLSH : Dy miliard lekë abuzime dhe 26 padi penale”, nha kontrollet në
administrat dhe privatizimet shtetërore. Faq. 7.
195) Gazeta “Tema” ... ‘Bujar Leskaj, merr seriozisht korrupsionin, zbulon se...korrupsioni është
zhdukur” faq. 3
13 Maj, 2012
196) Gazeta “ Shekulli”...” KLSH, konstaton se Ministria e Punës dhe Çështjeve Sociale, kishte
paguar një kompani private” faq.4 – 5.
16 Maj, 2012
197)Gazeta “Tema”...’Berisha hap letrat e Metës. 13 milionë abuzime tek Ministria e LSI‐së”, faq.
5.
198)Gazeta “SOT” ...”Leskaj, gjueti shtrigash në LSI, kërkon ndjekje penale për Matilda Merxhanin,
ish drejtore e METE., faq. 8...Nis sulmi ndaj ministrave të LSI‐së, ndjekje penale për dy drejtorë dh
tre punonjës ,dëmi 11 milionë dollarë...
199)Gazeta “ Zëri i Popullit” ... “ Koncesionet , KLSH : Ndjekje penale për drejtues të
METE”...Abuzime në Ministrinë e Ekonomisë me dhënien e koncesioneve kanë rezultuar
alarmante... Masat disiplinore të KLSH...faq. 9.
200) Gazeta “ Shqiptarja.com”...” KLSH : Ndjekje penale pesë drejtorëve”...Departamenti i
Administratës Publike “heq”shtatë drejtorë të tjerë , duke shpallur vende vakante. Mes tyre edhe
gruaj e Fatmir Mediut. Hakmarrja e Berishës pas takimit Meta –Rama? Prifti : Meta dhe Berisha
komunikojnë me sekserë...faq. 2
201) Gazeta “ Shekulli” ...”Koncesionet, KLSH pretendon 17 milionë USD shkelje tek METE.”...Pak
korrupsion në menynp[ë e politikës...]shtë e qartë se raporti i fundit i KLSH‐së ka një prapavijë
politike... faq. 5.
202) Gazeta “Metropol”...” Koncesionet, KLSH zbardh 1.8 miliardë lekë dëm për një vit.” Faq 5...
“ Tamburet që mbrojnë shtetin”...nga Fatmir Libohova, faq. 11
203) Gazeta “ Panorama” ... “ Para votës për Presidentin, KLSH : Abuzime e Ekonomia”...Raporti
për koncesionet : Naço, firma jashtë ligjit për afatet ... Ari, kompanitë nuk kanë paguar rentën...faq.
7.
204) Gazeta “ MAPO”...” KLSH zbarkon në METE : Dëmi ekonomik, 18 milionë euro. Faq, 14.
205) Gazeta ... “Shqip” ...” KLSH çon dosjen e koncesioneve në prokurori” ...Kontroll 86 HEC‐eve
për 2010‐ 2011. Si shkelet ligji dhe vidhet pasuria. Dëmi 1.8 miliardë lekë...faq. 6.
206) Gazeta “ Tirana Observer” ... “ Skandal te Ministria e Ekonomisë. KlSH : Koncesionet, dëmi
financiar 1.8 mld. Lekëfaq, 5.
207) Gazeta “ 55” ... “ KLSH : Shkelje dhe mangësi në respektimin e kontratave koncesione në
ministrinë e Ekonomisë, faq. 15.
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208) “ Gazeta Shqiptare”...” Skandali me koncesionet, dëmi 1.8 mld lekë... KLSh: Masa disiplinore
administrative për 28 nëpunës, faq. 8
209) Gazeta “ Republika” ... “ Dhënia me koncesion e fushës së bakrit, KLSH konstaton shkelje,
faq. 6.
210) Gazeta “ Ekonomia” ... Raporti i Kontrolli i Lartë i Shtetit : ” Ja shkeljet për koncesionet në
fushën e bakrit, kromit dhe hidroenrgjitikës”faq. 6.
17 Maj, 2012
211 ) “Gazeta Shqiptare”...” KLSH, ndjekje penale për 10 zyrtarë të Aldo Bumçit e Spiro
Kserës”...Tre drejtorë çohen në ndjekje penale...faq. 10
212) Gazeta “ MAPO”... “Dosja e dytë e KLSH : 10 zyrtarë të Kserës dhe Bumçit kallëzohen
penalisht” ...Raporti i KLSH, Naço shkarkohen drejtorin e Koncesione. Faq. 9.
213 ) Gazeta “ Metropol”...KLSH : Ministria e Punës dhe ajo e Kulturës 13 milionë dëme”...Kërkon
ndjekje penale për 10 persona dhe kthimin e shumës. Faq.2.
214) Gazeta “ Standard” ...” Naço shkarkon drejtorin e Agjencisë së Koncesioneve’...Nisin
procedurat për shkarkimin e kreut të ATRAKOS... Naço: Po studiojmë raportin e KLSH –së, do
veprojmë sipas ligjit. Faq. 5.
215) Gazeta “Telegraf” ... “Kallëzim Penal për 3 drejtorë dhe 7 zyrtarë” ... KLSH zbardh abuzimet
me miliona në Ministrinë e Punës dhe atë të Kulturës Rinisë dhe Sporteve.......Hapen dyert e
burgut për drejtorët e kabinetit, drejtorët e Përgjithshëm dhe shefat e Sektorëve . FAQ. 11
216) Gazeta “Tirana Observer” ...”Skandali te Ministria e Ekonomisë, Naço mjaftohet me një
reagim të vakët”, faq. 7.
217) Gazeta “55”... “ Reagim pas raportit të KLSH, ministri i Ekonomisë Nasip Naço shkarkon
drejtorin e koncesioneve. Faq. 10
218) Gazeta “ Tema”...Furtunë në Ministrinë e Naços pasi KLSh publikoi fakte skandaloze ...
Goditet LSI, “hiqen” 7 drejtorë dhe gruaja e Mediut . faq. 6.
219) Gazeta “ Ekonomia”...” Nisin Procedurat për shkarkimin e e kreut të koncesioneve, faq. 5.
220) Gazeta “ Shqip”...” KLSH, ndjekje penale për 7 zyrtarët e Ministrisë së Punës”. faq.
221) .Gazeta “ Shqiptarja.com”...” Pas raportit të KLSH, METE shkarkon zyrtarin..faq. 5.
222) Gazeta “Panorama” ...” KLSH : Abuzime t me spotet për festimet e “1Majit’ ... Reklama për
mitingun, pak metro larg grevës së urisë së PS... Pa s raportit, Naço shkarkon kreun e ATRAKO‐s...
Shkelje 32 mijë euro edhe të spotit të turizmit. Faq. 10.
223) Gazeta “ Sot” ...Naço shkarkon drejtorin e koncesioneve pas raportit të KLSH.faq. 6.
18 Maj, 2012
224) Gazeta “SOT”...” Leskaj, mbulon gjuetinë e shtrigave në LSI, hedh dy raporte formale ne
gazetat e PD. Faq. 8
225) Gazeta “ Ekonomia”... KLSH : Abuzime me spotettelevizive dhe aktivitetet” faq. 5.
226) Gazeta “ Tema”... “ Leskaj gjurmon reklamat e marra nga Frangaj “...Kryetari i KLSH, Bujar
Leskaj, duket se po i kthen reston pronarëve të TV Klanit , të cilët kanë lobuar heqjen e tij si
monistër në vitin 2007. faq. 4.
227) Gazeta “ Shqiptarja.com”...Raporti i KLSH, është pjesë e përplasjes PD‐ LSI” faq.5.
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228) Gazeta “Standard” ...” Kontrolli i KLSH : Ministritë që rezultojnë me shpenzime të
pajustifikuara”...Dy ministri, shkelje me shpenzimet për spote e ngjarje kulturore...KLSH përfundon
kontrollin mbi shtatë institucione, dy shkelje ligjore dhe dëme ekonomike... Ministria e Kulturës
180 mijë euro dëm financiar, Ministria e Punës dëmi 9,2 milionë lekë.faq. 7.
229) Gazeta “ Koha Jonë”...” KLSH – Prokurori, takim antikorrupsion”...Biseda Bujar Leskaj – Ina
Rama, pas akuzave për mos‐hetim të dosjeve.faq. 8.
230) Gazeta “ Shekulli” ...” Spoti për Turizëm tek Euronews, KLSH : U abuzua me 5 milionë
lekë.”faq. 11
231) Gazeta “Telegraf”...”Takimi Leskaj – Ina Rama, diskutime për rritjen e bashkëpunimit.midis
KLSH dhe Prokurorisë së Përgjithshme”faq.6.
232) Gazeta “ Tirana Observer” ... “KLSH : Abuzime te Ministria e Punës dhe Ministria e Kulturës”...
Raporti i KLSH për shpenzimet e spotet, 13. 6 milionë lekë shkelje. ( Arta Agolli) faq. 7.
233) Gazeta “MAPO”...” KLSH kallëzon në Prokurori edhe 10 zyrtarë”... Kallëzimi i KLSH, Prokuroria
nis hetimet për koncesionet.( Leonard Bakllari) faq. 7.
22 Maj, 2012
Revista “ 77 NEWS”... “KLSH: Zyrtarët e Ministrisë së Turizmit shpërdoruan fondet e reklamave”
faq. 3.
234) Gazeta “ Zëri i Popullit”...”Spoti në CCN, KLSH çon në Prokurori 6 zyrtarë të Turizmit” faq. 5.
235) Gazeta “ Tema”...” Leskaj rikontrollon dosjen Pango: Abuzim me spotin për Turizmin në CNN.
Kësaj here dosja shkon në Prokurori. Faq. 10.
236) Gazeta “ Republika”... “ Spoti mbi turizmi, KLSH konstaton shkelje për 6 zyrtarë” . faq. 9.
237) Gazeta “ Shqiptarja . com.” ...” Ylli Pango, abuzimi me 220 mijë europër reklamat e Turizmit”
.. KlSH rihap dojen e ish Ministrit Pango...Abuzim, me spotin promovues në TV CNN... Raporti:
shkelje në Ministrinë e Turizmit... Si u arrit të abuzohet me 220.000 euro...Zbulohet skema e
korrupsionit me spotin televiziv... (Kompanitë fantazmë, kyçi i abuzimeve)...Genc Kondi. Faq 14‐15
238) Gazeta “ Tirana Observer”...” Auditi i KLSH flet për përfshirjen në korrupsion të 6 zyrtarëve
të Ministrisë së Kulturës...Spoti në CNN, 6 zyrtarë kanë abuzuar me fondin 37 mln lekë.faq. 7.
239) Gazeta “ Metropol” ... “ KLSH: Abuzime me fondin e spotit të Turizmit’...Reklama me vlerë 37
mln lekë u realizua nëvitin 2007 nga Ministria e Turizmit...Ndjekje penale për 6 zyrtarë, nga të cilët
një drejtor drejtorie... Ja shkeljet”...nga Ard Kola. faq. 9.
240) Gazeta “ MAPO”... “KLSH rihap dosjen e 2008, ndjekje penale për 6 zyrtarë të Turizmit” faq.
14.
241) Gazeta “ Shqip”...” Skandali i Turizmi, në rrjetet ndërkombëtare”...KLSH : U shpenzuan pa
asnjë kriter 62 milionë lekë te CNN dhe “Euronews”...Akuzat shkojnë direkt për ish Ministrin
Pango, i cili erdhi në detyrë, duke zëvendësuar Leskaj. Faq. 11.
242) “ Gazeta Shqiptare”...” KLSH : Pango, abuzime me spotin e CNN” ...Firma fituese vetëm me
dy të punësuar... 6 zyrtarë të Ministrisë së Kulturës në prokurori, shpërdorim detyre... KLSH :
Shkelje ligjore në koncertin e AOKON, nga Lorenc Rabeta.
243) Gazeta “ Panorama”... “ Spoti në 2007 te CNN, KLSH : S’ka të dhëna për ofertuesit”...Leskaj,
hetim zëvendësit, Pango. Kompanitë dërguan ofertat me e‐mail, nga Nertila Maho.
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244) Gazeta “ Standard”...”Gjashtë zyrtarë, shpërdorim detyre me spotin për turizmin në 2007‐
tën.”...Fondi për promovimin e turizmit, 37 mln.lekë. KLSH‐ja i rikthehet auditivit të vitit 2007, pasi
nuk ishte bërë kallzim penal.235)
245) Gazeta “ Shekulli”... “Spoti tek CNN, si fitoi kompania me dy punonjës tenderin 300 mijë
euro”... KLSH: Kompania dorëzoi ofertën disa muaj para shpalljes së tenderit... Kompania me seli në
Roterdam të Holandës kishte të regjistruar vetëm dy punonjës në organikë, nga Emirjon Senja.
246) Gazeta “ SOT” ...KLSH godet armiqtë e Berishës, pas Priftit, në shenjtër Pango. Faq. 9.
247) Revista “JAVA”... Bujar Leskaj: “ Unë mes Topit dhe Berishës”, faq. 8‐9, nga Lorenc Vangjeli.
25 Maj, 2012
248) Gazeta “ Shqip”... “ Abuzimet, prokuroria heton tri ministri”... Regjistrohen procedimet
penale për METE‐n, MTKRS dhe Ministria e Punës. faq.5
249) Gazeta “ Shqiptarja .com.”...” KLSH, marrëveshje bashkëpunimi me Auditin Suprem
Polak”.faq. 2
250) Gazeta “ MAPO”... Ekonomi – “ Leskaj vendos bashkëpunimin me Auditin Suprem të
Polonisë”faq. 14.
251) Gazeta “RD”... “ KLSH nënëshkruan marrëveshjen e bashkëpunimit me Poloninë” faq. 8.
252) Gazeta “ Shekulli” .. Nisin hetimet, tri ministri kallëzohen nga KLSH‐ja” faq. 10.
253) Gazeta “ Panorama”... “ Paditë e KLSH, Prokuroria hap 4 dosje”...Task – Forcë Antikorrupsion
po heton 17 zyrtarë nga tri ministri, nga Trashëgim Sokolaj, faq 13.
254) Gazeta “ Telegraf” ...” KLSH, këmbëkryq në institucionet e Vlorës” nga Zenepe Luka,faq. 9.
255) Gazeta “Ekonomia”...” Bashkëpunim për një të ardhme të garantuar” nga Fatmir Libohova,
faq. 5.
1 Qershor, 2012
256) Gazeta “Metropol”... “ Vlera e shtuar e një bashkëpunimi”...Vlera e këtij
bashkëpunmi...Parimet e INTOSAI...Jazierski, një president me integritet... Produktet e sigurta të
BASHKëPUNIMIT...nga Fatos Çoçoli, faq 12
21 Qershor, 2012
257) Gazeta “ Tema ”... “ KLSH :Autoriteti i Aviacionit civil favorizoi BELLE AIR e Albanien Airlaines,
rreth 2 milion euro dëme”... Kontrolli i Lartë i Shtetit bën kallzim penal për ish drejtorin e AAC dhe
zëvendës Drejtorin aktual, faq. 6.
258) “Gazeta Shqiptare... KLSH, ndjekje penale ish drejtorit të Aviacionit.”...Ish Drejtori Mazniku
dhe Zv. Drejtori Hoxha , shkelje të rënda.... KLSH. Ndjekje penale për dy drejtues të Aviacionit
Civil...Dëmi ekonomik i shkaktuar, 1, 986,116 Euro, nga Lorenc Rebeta, faq. 6.
259) Gazeta “Republika”... KLSH: 2 kallëzime penale ndaj autoritetit të aviacionit civil. Faq. 5.
260) Gazeta “ Shqip”...KLSH heton Aviacionin Civil”... Dy kallëzime në prokurori për ish Drejtorin
Mazniku dhe zv. Drejtorin ekzekutiv.faq. 6
261) Gazeta “Standard”... Abuzime. KLSH, kallëzim penal për ish drejtuesit e Aviacionit Civil” faq,
13
262) Gazeta “Panorama”... “Aviacioni Civil, zbulohen 2.3 milion euro abuzime.”...Raporti i prill‐
maj, 2012. faq. 6
KLSH

13

PASQYRA E SHTYPIT, 2012
263) Gazeta “ SOT”...” Bujar Leskaj çon në ndjekje penale Ervin Maznikun, mikun e Argita dhe
Shkëlzen Berishës” ...KLSH‐ja ndjekje penale për Maznikun dhe Hoxhën...Ervin Mazniku vegël e
pushtetit...Ervin Mazniku i dha tenderin motrës së tij,duke shkelur ligjin nr. 9367, për “ Konflikt
Interesi”, nga Artemisa Hoxha, faq. 3.
264) Gazeta “ Metropol”...” KLSH.: Autiriteti i Aviacionit Civil”... BELLE AIR dhe “ ALBENIEN
AIRLINES , benefite nga AAC... 2 milionë euro në arkën e shtetit, faq. 7.
265) Gazeta “ Tirana Observer ” ...” KLSH : Autoriteti i Aviacionit Civil, shkelje me vlerë 2 milionë
euro, faq. 2.
266) Gazeta “Telegraf” ... Auditi i KLSH, dy kallëzime penale Autoritetit të Aviacionit Civil” faq. 2.
267) Gazeta “ MAPO”...” KLSH: Aviacioni, 2 milionë euro, dëm vendit, dy zyrtarë në ndjeke penale,
faq. 9.
22 Qershor, 2012
269) Gazeta “ Ekonomia” ...”KLSH për OST : 10 rekomandime organizative dhe një ndjekje
penale”faq. 4.
23 Qershor, 2012
270) Gazeta: “ Zeri i Popullit” ... “ KLSH : “Ja SI VJEDH OST”....Zbulohen abuzime të mëdha me
projektin e “ Ndërtimei i linjës së interkonjiksionit 400 kv. Tiranë – Podgoricë, nga Klajdi Haxhia,
faq. 8.
26 Qershor, 2012
271) “Gazeta Shqiptare” ...” Ndjekje penale për Drejtorin dhe një ish përgjigjës Sektori të Aluiznit
në Vlorë”... Mbi 90% e dosjeve të verifikuara, me probleme.faq. 6.
272) Gazeta “Panorama”...” Skandal me legalizimet në Vlorë”...KLSH : Nga kontrolli , 90% e
dosjeve dolën me probleme., nga Nertila Maho, faq. 17.
273) Gazeta “ Sot”... “KLSH: ALUIZNI i Vlorës, dëm 35 mln. lekë buxhetit të shtetit, faq. 2.
274) Gazeta “ Shqiptarja.com”... “ Kontrolli i Shtetit : ALUIZNI,Vlorë , 250 mijë euro dëm”faq 11.
275) Gazeta “ MAPO”... “ KLSH : 35 mln abuzime me legalizimet në Vlorë.faq. 9.
276) Gazeta “ Metropol”... “KLSH kontrollon dosjet e ALUIZMIT në Vlorë.”...40 mln.lekë dëm në
arkën e shtetit...Dërgohen për ndjekje penale dy ish përgjigjës, faq. 5
277) Gazeta “ Shekulli”... “Kontrolli i Shteti: Vlorë, KLSH anullon 10 % të legalizimeve”...Ndjekje
penale për drejtorin dhe përgjegjësin e sektorit në ALUIZN‐in e Vlorës. Kontrolli i Shtetit zbulon
shkelje në dhënien e lejeve dhe kalimin në pronësi të ndërtimeve informate.nga Nikoleta Kovaçi.
Faq. 10.
278) Gazeta “ Telegraf” ... “ KLSH : Kallzime penale për ALUIZN‐in e Vlorës. Janë bllokuar
legalizimet, matrapazët sfidojnë ligjin “... Kallëzime penale dhe gjoba për shkelësit e ligjit., faq. 2.
27 Qershor, 2012
279) Gazeta “ Ekonomia”...” KLSH: Shkelje të rënda në Agjencinë e Legalizimit, Vlorë”; faq. 5
28 Qershor, 2012
280) “BalkanWeb”...” Lufta kundër korrupsionit, KLSH dhe Prokuroria lidhin marrëveshje.
KLSH
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29 Qershor, 2012
281) Gazeta “ SOT”...” Marrëveshje bashkëpunimi mes Prokurorisë dhe KLSH”. Faq. 8.
282) Gazeta “Shqip” ... “ Prokuroria, tek Aviacioni Civil”...Sekuestrohen dokumentet pas kallëzimit
të KLSH për favorizimin e kompanive ajrore.. Marrëveshja Prokurori – KLSH.faq. 7.
283) Gazeta “ Ekonomia”... “ KLSH, marrëveshje bashkëpunimi me Prokurorinë. Faq. 7.
284) Gazeta “ Panorama”...” KLSH, marrëveshje bashkëpunimi me Prokurorinë” faq. 7
285) Gazeta “ Standard”... “ Korrupsion në administratë,Ina Rama dhe Bujar Leskaj nënshkruajnë
marrëveshje bashkëpunimi”faq. 9
286) Gazeta “ Tirana Observer”...” KLSH dhe Prokuroria bashkëpunim në betejën kundër
korrupsionit” nga Arta Agolli, faq. 6.
287) Gazeta “55”... KLSH – Prokurori, firmosin marrëveshje bashkëpunimi” faq 10.
288) Gazeta “Republika”...Rama ‐ Leskaj, marrëveshje për hetimin e dosjeve” faq. 5.
289) Gazeta “ Metropol” “ Marrëveshje e re ndërmjet KLSH dhe Prokurorisë”...Prokuroria e
Përgjithshme shpreh gatishmëri për të intensivisht me KLSH... Leskaj: Në gjashtë muaj janë paditur
aq njerëz sa në tri vitet e shkuara, nga Ervin Koçi. Faq. 5.
PASQYRA E SHTYPIT, PËR 6 MUJORIN E DYTË
3 Korrik, 2012
290) Gazeta “SOT”...” Prokuroria nis hetimet ndaj njeriut të Argita dhe Shkëlzen Berishës, 12
nëpunës dëshmojnë për aferën e Aviacionit Civil”... KLSH, ndjekje penale për Maznikun dhe
Hoxhën, nga Artemisa Hoxha.
4 Korrik, 2012
290) Gazeta “Republika”... “ KLSH: Rektorati i Universitetit të Tiranës, shkelje me tenderët” faq.
8
291) Gazeta “ Tirana Observer”... “ KLSH : Rektorati i Universitetit të Tiranës, “shkelje me
tenderët” faq. 15.
5 Korrik, 2012
292) “Gazeta Shqiptare”... “ Dhori Kule abuzoi me dietat dhe orët jashtë orarit...KLSH: 6.1 mln
shpenzime kundër ligjit, faq. 14
293) Gazeta “ Tirana Observer”...” Abuzime, KLSH: Rektorati, 6 mln lekë për dieta dhe orë shtesë,
faq. 6.
6 Korrik, 2012
294) “Gazeta shqiptare”...Rektori të të japë llogari për KLSH‐në...Rektorati, abuzime edhe me
karburantin ... KLSH: Në tenderin e korrikut 2009 shkelje flagrante, nga Andeljanda Xhamani, faq.
10
295) Gazeta “ Panorama” ...Zbardhet skandali, KLSH: Dhori Kule bleu 50 mijë USD një makinë të
përdorur... KLSH ka tri vite që nuk kontrollon dosjet e Kules, nga Nertila Maho, faq 7.
296) Gazeta “ Tirana Observer”... “ KLSH: Rektorati abuzime edhe me karburantin, faq. 6.
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7 Korrik, 2012
297) Gazeta “Panorama”...” KLSH : Kule bleu makina të ndryshme nga fituesit në tender”...
Zbardhet afer tjetër me tenderët e Rektoratit të Universitetit... faq. 9
298) Gazeta “ Panorama” ...”KLSH ; Bashkitë “ e dyta”, 31.4 milionëlekë dëm”...Auditohet Bashkia
e Rrëshenit, e përrenjasit dhe dy komuna..” faq.9.
299) Gazeta “ Telegraf”... Klsh: Shkelje me fondet publike në rrëshen , Prrenjas dhe komunat kukur
dhe Qukës.
300) Gazeta “ Standard”... KLSH, Abuzimet: Padi tre drejtuesve vendor: shpërdoruan 230 mijë
euro.faq. 11.
301) Gazetta “ Shqiptarja.com”...KLSH: Vendorët, 230 mijë eoro dëm” faq. 8
302) Gazeta “Republika”... KLSH: Rezultatet e auditivit,në katër njësi vendore, faq. 6
303) Gazeta “Shekulli”... “KLSH, Shpërdorim 230 mijë euro nga tre vendorë”.faq. 3.
10 Korrik, 2012
304) Gazeta “ SOT”...Dhori Kule : mediat e interesuara për konviktin e gjuhëve të huaja shpifën ndaj
meje, dua fakte zyrtare”....Kontrolli i KLSH nuk bën fajtor Dhori Kulen për asgjë dhe këto janë vetëm
shpife, nga Aurora Koromani, faq. 10,
305) Gazeta “ Tirana Observer”...”Kule hedh poshtë raportin e KLSH : Vetëm shpifje. faq. 5
306)Gazeta “ RD”... “ Kule: Janë mashtrime, nga kontrollet e ushtruara nga KLSH nuk ka rezultuar
asnjë abuzim nga ana ime”faq. 10.
307) Gazeta “55”... “ Dhori Kule: UT transparente me fondet, nuk stepem nga presionet”... Merrni
qëndrimin zyrtar të KLSH‐së, s’kam parë asnjë qëndrim të tij...për mua”, faq. 14..
308) Gazeta “ Tema”...” Pezullohet dhënia me qira e konviktit të gjuhëve të huaja. Kule: Më
sulmuan mediat për këtë shkak. Nuk komentoj faktin se ato sulme janë raporte të Kontrollit të
Lartë të Shtetit”, faq.
308) Gazeta “ Telegraf”... “ Kule: Interesat e UT, mbi të gjitha. Kuriozët duhet të shkojnë në zyrta e
KLSH”, nga Blerina Braho, faq. 7.
309)Gazeta “ Panorama”...” Kule mohon faktet e KLSH dhe akuzat e dekanes: Janë shpifje.’faq. 7.
310 Gazeta “ Shekulli” ... Korçë, janë vjedhur 30‐60 piktura të Vangjush Mios. I akuzuari: do kërkoj
ndihmën e KLSH, e mora pa inventar, e dorëzova pa inventar.
11 Korrik, 2012
311) Gazeta “ Metropol”...” Rektori i Universitetit të Tiranës , pranon KLSH, për shkeljet”... Raporti
ekziston, por ato që shkruhen në medie janë të pa vërteta. Faq. 7.
13 Korrik, 2012
312 ) Gazeta “ Telegraf” ... “Erion Braçe: konkluzionet e KLSH për Bashën, kompaninë ALPINE, afatin
e tejkaluar, pasojat!
14 Korrik, 2012
313) Gazeta “ Shekulli ”...” Korrupsioni, dëmi për 2012‐n arriti 3 mld lekë. Faq. 6.
314) Gazeta “ Tirana Observer ”...”Kule gëlltit një kat të nëndheshëm. Faq.6
KLSH
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315) Gazeta “ Telegraf ” ... Rektorati i UT‐së.: Ja e vërteta e Kontrollit të Lartë të Shtetit. Faq.7.
316) Gazeta “ Republika” ...Klsh zbulon skandalin e radhës të Dhori Kules. Faq.5.
317) Gazeta “Standard” ... Raporti i KLSH‐së për Rektoratin, nuk ka shkelje me fondet dhe me
dietat. Faq.12
318) Gazeta “ Gazeta Shqiptare” ...”Lëndët para klinike, Kule “ha” një kat të godinës. Faq.11.
319) Gazeta “ Koha Jonë ” ... “Raporti i KLSH: nuk ka abuzime financiare në UT. Korrespodenca e
KLSH dhe UT. Faq.6.
16 Korrik, 2012
320) Gazeta “ Shqip”... Intervista e kreut të KLSH , “ Leskaj : Zyrtarët abuzuan me 30 milionë USD.
Vetëm në 6 muajt e parë gjetëm me shkelje 503 zyrtarë”... Bisedoi Denion Ndrenika, faq.5
17 Korrik, 2012
321) Gazeta “ Ekonomia”...” Leskaj: Dëmi ekonomik në Janar – Qershor 2012 arriti në 3 milion USD.
(Intervistoi Denion Ndrenika), faq. 4‐5.
322) Gazeta “ Republika”...” Dhori Kule abuzoi me çmimet e lëndëve të para, deklarohen 4 herë më
të larta”, faq. 5
18 Korrik, 2012
323) “ Gazeta Shqiptare”...”KLSH : Dhori Kule bleu dy herë të njëjtën makinë. Dëmi i shkaktuar,
3,6 milionë lekë.” Faq.12.
324) Gazeta “ Ekonomia”...” Bujar Leskaj: Intensitet bashkëpunimi me homologët kosovarë”, faq.
5.
325) Gazeta “ Republika”... “Leskaj në Prishtinë : Bashkëpunim të mëtejshëm me ZAP.” Faq. 5.
326) “Gazeta Shqiptare . com” ...“ Kreu i KLSH në konferencën vjetore të Kosovës”faq, 16.
327) Gazeta “Standard”...”Sfida e auditivit KLSH në konferencën e ZAP‐it” faq. 15.
328) Gazeta “ Panorama”... “ KLSH, Leskaj në Pejë në konferencën e Auditorit” faq. 7
19 Korrik, 2012
329) Gazeta “ Sot”... “Dalipi: KLSH të nisë hetimet për procedurat e tenderimit të sistemit GIS”
22 Korrik, 2012
330) Gazeta “ Panorama” ... “Leskaj: Kemi presione, duam imunitet sa gjyqtarët”.
331) “Gazeta Shqiptare” ... “Bujar Leskaj: Theksoj mos dakordësimin time për shfuqizimin” ...
332) Gazeta “Shqiptarja.com”...”KLSH dhe Avokati i Popullit kundër zhveshjes së imunitetit: Të
pambrojtur”...
333) Gazeta “ Sot”... “Leskaj dhe Totozani kërkojnë imunitet, Ina Rama kundër.
334) Gazeta “ Standard” ... KLSH dhe Avokati i Popullit: Imunitet të kufizuar për ne.
335) Gazeta “ RD”... Pjesë nga seanca dëgjimore me përfaqsuesit e PACA‐s dhe EURALIUS‐is.
336) Gazeta “MAPO”... Leskaj dhe Totozani: Pse jemi kundër heqjes së imunitetit.
337) Gazeta “Shqip”... Leskaj dhe Totozani, kundër heqjes së imunitetit të tyre.
338) Gazeta “Koha Jonë”... Ina Rama pro heqjes së imunitetit, Leskaj‐Totozani: Vetëm kufizim.
339) Gazeta “Shekulli”... Edhe KLSH kundër heqjes së imunitetit.
KLSH
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26 Korrik, 2012
340) Gazeta “RD”... “ Shkarkohen dy kryetarë komunash nga Këshilli i Ministrave ...bazuar në
raportin e KLSH”, faq. 6
341) Gazeta “Republika”...” Qeveria shkarkon kryekomunarin e Rrethinës...bazuar në raportin e
KLSH për abuzime” faq. 5.
342) Gazeta “ Koha Jonë”...Qeveria shkarkon dy kryekomunarë për trafik droge dhe shkelje ligji,
bazuar në raportin e KLSH” ... Të shkarkuarit Kleves Muja dhe Astrit Bici; nga Rozeta Rapushi, faq. 2
343) Gazeta “ Shqiptarja. com”...” Berisha heq dy krerë komunash të PS, Gjiknuri: Në funksion të
zgjedhjeve... bazuar në raportin e KlSH.”faq. 7.
344) Gazeta “ Shekulli”...” Berisha shkarkon dy kryekomunarë”...Vendorët akuzoheshin për trafikim
droge dhe, ( nga KLSH‐ja), për shkelje ligji. Gjiknuri: Shkarkimet politike në funksion të zgjedhjeve
të 2013‐ës; nga Luis Tanushi,faq. 3.
345) “Gazeta Shqiptare”...” Berisha shkarkon dy kryekomunarët...bazuar në raportin e KLSH” faq. 3
346) Gazeta “ Metropol”... “Shkeljet, shkarkohen nga detyra 2 kryetarë komunash...bazuar në
raportin e KLSH‐së)
347) Gazeta “Panorama”...”Qeveria shkarkon dy kryekomanarë të PS...të paditur edhe nga KLSH‐
ja” ... Gjiknuri: Shkarkimet, skemë në funksion të zgjedhjeve; faq. 6
29 Korrik, 2012
348) Gazeta “ Republika” ... Auditimi në Gramsh, KLSH: Shkarkim për kryekomunarin e Lenies,faq.
349) Gazeta “ Panorama” ... KLSH, zbardh abuzimet: Kreu i komunës, dy paga shpërblim për
xhaxhain.
350) Gazeta “ 55” ... KLSH kallëzon kreun e komunës Lenie.
351) Gazeta “ Ekonomia” ... KLSH: Ja shkeljet e komunës Lenie.
352) Gazeta “ Standard “ ... E shkarkoi Kryeministri, KLSH: Kreu i komunës, 176 mijë lekë dëm
ekonomik.
31 Korrik, 2012
353) Gazeta “ Ekonomia”... KLSH, 6‐mujori: “Dëmi Ekonomik, 50 mln dollarë. Strategjia e re: 165
letra me ankime nga qytetarët” faq. 6
354) Gazeta “ Panorama”... KLSH: në 6 muaj zbuluam 36 milionë dollarë dëme. Faq. 5.
355) Gazeta “SOT’’ ... Raporti i KLSH, qeveria shkakton 3.664.788 lekë dëm. Faq.5.
1 Gusht, 2012
356) Gazeta “ Shqiptare”... KLSH: Harta e dëmit ekonomik në 2012. faq.10.
357) Gazeta “ 55”... “Janar‐qershor, KLSH evidenton dëmin ekonomik në administratë. Faq.15.
358) Gazeta “Standard”... KLSH: Dëmi ekonomik, 5.1 miliardë lekë nga shoqëritë publike të
energjetikës. Faq.5.
359) Gazeta “Shqiptarja. com”... KLSH: Rekord shkeljesh në kompanitë publike energjetike.
360) Gazeta “Koha Jonë”... Kontrolli i Lartë i Shtetit, analizë për 6 muajt e parë të 2012‐së”...KLSH:
Në 6 muaj janë shpërdoruar 5.11 mld lekë fonde. Faq.6.
KLSH
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361) Gazeta: “ Zeri i Popullit”... KLSH: 5.1 miliardë lekë dëmi nga shoqëritë publike. Faq.8.
362) Gazeta “ Panorama”... KLSH: Sektorët që abuzuan më shumë. Faq.7.
5 Gusht, 2012
363) Gazeta “ Ekonomia” ... KLSH: 2008‐2012, shkeljet financiare 5 miliardë lekë. Faq.5.
6 Gusht, 2012
364) Gazeta “Shqip”... KLSH: Qiratë e shtetit nuk i mbledh askush. “ Kreu i KLSH bën analizën 6
mujore në një hotel të Vlorës: Miliona dollarë dëme nga faturat e paarkëtuara, faq.4.
365) Gazeta “MAPO”... KLSH: Dëmi, 5 mld lekë në 6 muaj. Faq.7.
7 Gusht, 2012
366) Gazeta “ Ekonomia” ...Çfarë ka arritur KLSH në periudhën janar‐qershor? faq.4.
367) Gazeta “ Republika” ...Raporti 6 mujor, KLSH: 5 mld lekë dëm shtetit. Faq.7.
9 Gusht, 2012
368) Gazeta “MAPO”... Kryetari i KLSH, Bujar Leskaj deklaron 150 mije USD, 150 mijë euro cash dhe
4 apartamente... Zbardhet pasuria e plotë e kryetarit të KLSH, Bujar Leskaj. Faq.7.
369) Gazeta “Shqip”...Kreu i KLSH‐së, 4 apartamente dhe 3 autovetura. Faq.2.
10 Gusht, 2012
370) Gazeta “Shqip”... Bujar Leskaj, Kryetar i Kontrollit të Lartë të Shtetit zotron në pronësi.....faq.7.
16 Gusht, 2012
371) Gazeta “Shqip” ...KLSH : Gjysma e dëmit në buxhet i takon ARMO‐s... Kompania i ka borxh
tatimeve për taksat dhe “Alpetrolit “‐it , për mallrat e papaguar, faq. 10.
17 Gusht, 2012
372) Gazeta “ SOT”... Bujar Leskaj me 5 apartamente, troje,3 makina dhe 400 mijë euro cash, sipas
deklaratës së pasurisë dorëzuar pranë inspektoratit të Lartë të Deklarimit të Pasurive për vitin
2011. faq. 6.
20 Gusht,2012
373) Gazeta “ Telegraf”... KLSH: Drejtuesit që kanë vjedhur paratë e shtetit do të përballen me
drejtësinë dhe organet e hetimit...50 milionë dollarë abuzime për gjashtëmujorin e parë të vitit
2012, faq. 18.
21 Gusht, 2012
374) Gazeta “ Telegraf”... Kreu i KLSH‐së, Bujar Leskaj. Kryetarët e komunave dhe të Bashkive
bregdetare dhe zonave turistike kanë grabitur me matje fiktive miliona metra katrorë tokë.
25 Gusht, 2012

KLSH

19

PASQYRA E SHTYPIT, 2012
375) Gazeta “Telegraf”...Ministritë dhe Institucionet e Shtetit shpërfillin Kontrollin e Lartë të
Shtetit....Drejtuesit e Administratës nuk kthejnë paratë e grabitura dhe as i përgjigjen detyrimit për
akt‐kontrollet e mbajtura nga KLSH‐ja. Faq. 5
28 Gusht, 2012
376) Gazeta “Telegraf”, ...”Ju tregojmë babëzinë e KESH‐it, Aviacionit Civil dhe Spitalit “ Nënë
Tereza”, Tiranë”....KLSH: Dëmet e shkaktuara nga institucionet me financime të huaja, SH.A‐të,
Sistemin e Transmetimit dhe rrugët..faq. 5
29 Gusht,
29 Gusht, 2012
377) Gazeta “Telegraf”...” KLSH : Shkelje skandaloze në AKBN dhe ATRAKO në dhënien e pronës
publike me koncesione gjatë kontrollit që përfundoi në Maj...Zbulohen 6 mld lekë abuzime në
METE për koncesionet në krom, bakërr dhe hidrohenergjitikë...KLSH: Abuzuesit para drejtësisë, faq.
6
30 Gusht,2012
378) Gazeta “ Telegraf”...KLSH: Mungojnë dokumentet mbi përcaktimin dhe pagesën e rentës
minerare pëe elementët shoqërues të bakrit e kromit ,si ari,argjendi e tje....Mungojnë 30 miliardë
lekë nga pazaret e kompanive koncesionare me drejtoritë e METE –S,faq.9
31 Gusht, 2012
379) Gazeta “Telegraf”... Të Sekuestrohen të gjitha pasuritë e nëpunësve hajdutë...Shteti
mjaftohet me largim nga puna , hajdutët ikin të lumturuar dhe me miliarda me vete që siguruan
nga pasuria kombëtare, faq.7
8 Shtator, 2012
380) Gazeta “ Panorama”...KLSH: Ndjekje penale për dy drejtorë të PD në Shkodër/... Krerët e DAR
dhe të spitalit abuzuan me tenderët dhe honoraret, nga Zirina Llambro, faq. 7.
381) Gazeta “ Telegraf”...Dëmi ekonomik, KLSHkallëzim penal kreut DAR dhe spitalit rajonal,
Shkodër...KLSH propozon: 17 masa organizative. “ Lirim nga detyra”, “ Largim nga Puna”faq. 2.
382) Gazeta “ Tirana Observer”...” KLSH kërkon largimin e drejtorit të spitalit dhe arsimit...Auditi i
Klsh konstaton një dëm ekonomik miliona lekësh nga dy drejtuesit në Shkodëe, faq. 14
383) “Gazeta Shqiptare”...KLSH, kallëzim penal kreut të DAR, Shkodër....Raporti: Shkaktuan dëm
ekonomik në shumën 5, 510, 400 lekë,faq. 6.
384) Gazeta “ Republika”...Raporti 6 mujor i KLSh, 18 kallëzime penale dorëzohen në prokurori...
KLSH : Dëmi 5 miliardë lekë ,ja sektorët me abuzime,faq. 6.
385) Gazeta “ Metropol” ...KLSH : Shkelje të rënda në DAR dhe spitalin e Shkodrës...Propozon
pushim nga puna për 2 drejtuesit dhe ndjekje penale...
386) Gazeta “SOT”...Raporti i KLSH, shkarkohet drejtoresha e DAR në Shkodër , abuzoi me fondet,
faq 8.
9 Shtator, 2012
KLSH
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387) Gazeta “ Ekonomia”... Kallëzim penal për drejtuesit e Arsimit dhe Spitalit ‐ Shkodër....KLSH :
Dëmi ekonomik 10 milionë lekë,faq. 4.
16 Shtator, 2012
388) Gazeta “ SOT”...” KLSH, kallëzim ish krerëve të bashkive Orikum dhe Librazhd, faq. 6.
389) Gazeta “ Panorama”...Kontrolli i lartë i shtetit : Dëmi 4 milion lekë. S’u mblodh as renta
minerare...Abuzuan me tenderët, KLSH : Padi dy ish ‐ kryebashkiakëve... Në prokurori ish krerët e
Orikumit dhe Librazhdit,faq.5.
390) Gazeta Shqiptare...KLSH kallëzon ish – krerët e Bashkive të Librazhdit dhe Orikumit, faq. 4.
391) Gazeta “Shqiptarja.com”...Kallëzim në prokurori për dy ish kryetarë bashkish,faq. 8.
392) Gazeta “ Telegraf”...KLD propozon masat për hajdutët, zbatohen vetëm 16 %! DAP bën
sehir... Dëmet sipas KLSH arrijnë shumën 1.448.704.000 lekë, faq 2.
393) Gazeta “ MAPO”...KLSH çon për ndjekje penale ish kryebashkiakët e Librazhdit dhe Orikumit
18 Shtator, 2012
394) Gazeta “ Metropol”...KLSH çon për ndjekje dy drejtorë hipotekash... KLSH kallëzim për
drejtuesit e ZVRPP Fier dhe Lushnjë... Shkelje gjatë vitit 2011‐2012, përfitime në dëm të shtetit faq.
9.
395) Gazeta “Telegraf”...Kreu i KLSH, Bujar Leskaj : Milionat e grabitura nga pronat dhe tenderët,
kallëzim në Prokurori për mashtruesit me pushtet,faq.6
396) Gazeta “Ekonomia”...KLSH : Kallëzim në Prokurori për ish kryetarët e bashkive Librazhd dhe
Orikum, faq. 4
397) Gazeta “ Panorama” ...KLSH: Abuzime me pronat ,padi për dy krerë hipotekash....Regjistruan
prona në kundërshtim me ligjin, faq.7.
398) “ Gazeta Shqiptare”...KLSh dërgon për ndjekje penale ish drejtorët e Fierit dhe të Lushnjës,
për vitet 2006 – 2012...Nën akuzë edhe juristi i Zyrës së Fierit, faq. 6
399) Gazeta “ Koha e Jonë” ...KLSH denoncon krerët e ZVRPP‐ve në Fier e Lushnjë, faq. 10.
400) Gazeta “ Republika”...KLSH kallëzim penal për drejtuesit e ZVRPP në Fier dhe Lushnjë. Ja
shkeljet, faq, 7
401) Gazeta “ Shqiptarja.com”...” Hipotekat Fier e lushnjë, KLSH padit ish drejtuesit e
tyre,faq.11.
402) Gazeta “ Mapo”...KLSH kallëzon në Prokurori kryeregjistruesit e Fierit dhe të Lushnjës,
faq.7.
19 Shtator, 2012
403) Gazetat “ Ekonomia”, ... KLSH ; Kallëzim në Prokurori për drejtuesit e ZVRPP, Fier dhe
Lushnjë,faq. 4.
404) Gazeta “ Telegraf” ... KLSH : shkelje financiare dhe tenderët kanë pasuruar drejtuesit e KESH‐
it, ÇEZ‐it dhe ministrat e qeverisë... Ja si janë vjedhur 51 miliardë lekë për gjashtë muaj,faq. 18.
20 Shtator, 2012
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405) Gazeta “Ekonomia” ... Raporti – KLSH: Rekomandime për përsosjen arsimore ‐ profesionale
të audituesve faq. 6
28 Shtator, 2012
406) Gazeta “ Telegraf”...KLSH: Ja si janë vjedhur 51 mliardë lekë për gjashtë muaj nga zyrtarët e
lartë... Shkeljet financiare që kanë pasuruar drejtuesit e KESH‐it, doganat dhe ministrat, faq. 6.
10 Tetor, 2012
407) Gazeta “ Panorama”...Leskaj : Të sanksionohet në Kushtetutë 60% i GDP... Bode pranon
krizën e borxhit: Do të marrim financime nga BB. Faq.7
408)
Gazeta “ Republika”... Buxheti faktik 211, Bode: Mbajtëm borxhin nën 60 për qind... Leskaj
: I kemi rekomanduar Ministrisë Financave që brenda dy viteve në vijim të merret nisma për
amendime kushtetuese që borxhi total publik nuk duhet të kalojë 60% të Produktit të Brendshëm
Bruto...faq. 7.
409) Gazeta “ Tirana Observer”...Debat për borxhin publik. KLSH kërkon mendime kushtetuese,
faq. 5
410) Gazeta “ RD” ... KLSH, vlerëson punën e bërë nga qeveria shqiptare në drejtim të borxhit :
Fiksimi i borxhit, rrit stabilitetin ekonomik të vendit, faq. 9.
411) Gazeta “ Ekonomi”... KLSH : Borxhi publik 60 % të fiksohet në Kushtetutë....Financimi i
projekteve të bëhet në vlerën e plotë... faq. 4
412) Gazeta “ Shqiptarja.com”...Bode : 80 mln USD pa paguar bizneset ...Leskaj : Mos lejoni
borxh mbi 60 % të BB.faq 15.
413) Gazeta “ Standard”... Raporti i KLSH : Bashkitë dhe komunat nuk kanë realizuar planin të
ardhurave...KLSH: dhe ILDKP, pasuritë e zyrtarëve do t’i nënshtrohen hetimit të dyfishtë...Bujar
Leskaj : MF: Brenda dy viteve të ndryshohet Kushtetuta , për borxhin publik...Zbardhet raporti i
KLSH për buxhetin e 2011, ja sa ka përfituar shteti nga taksat e doganat ... KLSH : Administrata
doganuare ka ndërmarrë përpjekje serioze për reformim , borxhi doganor është ulur... Raporti i
KLSH mbi menaxhimin e borxhit publik, faq. 4‐5.
414) Gazeta “ 55 “...Rritja ekonomike pozitive , arrin në 3.3 %... Leskaj : Fiksimi i borxhit publik në
këtë nivel siguron avantazhe në politikat makroekonomike dhe fiskale, faq. 5
415) Gazeta “Koha e Jonë”...KLSH : Amendime kushtetuese që borxhi të mos kalojë nivelin 60%.
Faq. 3.
416) Gazeta “Shekulli”...Bode: Për ish të përndjekurit kemi 300 miliardë lekë...Leskaj: Çështja e
borxhit publik duhet miratuar me ligj të posaçëm në Kuvend, faq 2.
417) Gazeta “ MAPO” ... Rritja e borxhit , PS akuza Bodes për shifrat... Bujar Leskaj : deficiti
buxhetor është rritur dhe borxhi publikluhatet nga 57.8 % në 58,8 % të Prodhimit të Brendshëm
Bruto”, faq. 8.
418) Gazeta “ Telegraf”... Debate të ashpra PS‐PD për borxhin. KLSH : “Me kushtetutë borxhi
60%”, faq. 4.
419) “Gazeta Shqiptare”... Bode : E mbajtëm borxhin publik nën kontroll,... Bujar Leskaj:
Rekomandojmë hartimin e amendamenteve kushtetuese që borxhi publik të mos i kalojë 60%. Të
GDP.‐së,faq, 6.
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420) Gazeta “ SOT”... Borxhi publik po fundos ekonominë shqiptare, socialistët përplasen me
Boden... Leskaj : Kontrolli i Lartë i Shtetit e sheh me shqetësim rritjen e borxhit publik, faq. 8.
421) Gazeta “Shqip”... KLSH : Niveli i borxhit të ruhet me Kushtetutë, faq, 10.
422) Gazeta “ Ekonomia” ... Bujar Leskaj : Financimi i projekteve të bëhet në vlerën e plotë, faq.
4‐ 6
423) Gazeta “Zëri i Popullit” ...Buxheti faktik, debat në kuvend : Opozita Bodes : Shifrat ju ngelin
në klasë, faq. 8.
16 Tetor, 2012
424) Gazeta “ Panorama”....Bujar Leskaj: Niveli i borxhit publik dhe Kushtetuta,

faq. 18.

18 Tetor , 2012
425 ) Gazeta “Ekonomia”...”KLSH merr pjesë në Konferencën RUROSAI – OLACEFS”faq. 5
20 Tetor, 2012
426 ) Gazeta “ Shekulli”...Bujar Leskaj : Bizneset 64. 5mld lekë borxh Buxhetit.faq.5.
427) “Gazeta Shqiptare”...Kriza ekonomike, KLSH: Borxhi tatimor 6.5 miliardë lekë, faq.8.
428) Gazeta “Telegraf” ... KLSH: Rritet borxhi tatimor ne 64,5miliardë lekë, faq. 2.
429) Gazeta “ Tirana Observer”...KLSH: Bizneset nuk kanë paguar taksat . Amnistia Fiskale nuk e
uli borxhin... Biznesi në krizë ekonomike, 64 miliard lekë borxh shtetit
21 Tetor, 2012
430 ) Gazeta “Shqip”... KLSH; Hetim gjykatave për rikthimet në punë... Vendimet arbitrare për
nëpunësit civil, kosto për buxhetin: Paguhen dy vetë për një postë... Leskaj: Nuk cenoj
pavarësinë...faq. 7.
431) Gazeta “ Shekulli”... Bizneset nën shtypjen e dhunshme, 33 mijë marrin gjoba, dhe
sekuestro... KLSH : 9.4 e subjekteve të proceduara kanë shlyer detyrimet për 2011. faq. 4.
23 Tetor, 2012
432) Gazeta “ Shqiptarja.com.”....Amnistia fiskale, KLSH: mbledhja e parave dështoi... Borxhi
tatimor sa 60% të të ardhurave, nga Genci Kondi, faq. 15
26 Tetor, 2012
433 ) Gazeta “ Ekonomia” ...KLSH : Bashkia Korçë, dëmi ekonomik 31 milionë lekë, faq 5.
27 Tetor, 2012
434 ) Gazeta “Tema”...KLSH: të tretët i kanë 90 milionë detyrime alpetrolit, faq. 6.
435) Gazeta “ Telegraf”... Privatizimi i “ Alpetrol” –it, i suksesshëm, shkëmben një zë të bilancit
kombëtar”... Intervista/ Florion Mema deputet i PD.faq. 6
436) Gazeta “ Shqip”... Taçi, i zhytur në borxh e tek “Alpetroli”... KLSH zbulon borxhin 5, 4 miliardë
lekë të “Armo”‐s. Në total, 90 USD pa u mbledhur... Konstatohet se “Armo” sh.a. është debitori më
i madh kundrejt ‘Alpetrolit”, 21
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437) Gazeta “ Panorama” ...Raporti i KLSH : Kompania s’ka hipotekuar puset dhe pasuritë e
tjera...”Kompanitë e naftës, borxh 90 milionë USD Apetrolit”,faq. 11.
438) Gazeta Shqiptare...Dy kallëzimet penale për “Prokurimet” dhe “Kolaudimet”...KLSH : 90
milionë dollarë borxhe ndaj “ Alpetrolit”‐it, propozohen masa, faq 12.
439) Gazeta “ Shekulli”...KLSH: Dy kallëzime penale për 7 drejtues, anëtarë të komisionit të
Vlerësimit të Ofertave dhe të Njësisë së Prokurimit, si dhe 5 persona anëtarë të Komisionit
teknik... KLSH: “Alpetrol” të tretët kanë i kanë 90 milionë dollarë borxhe, faq. 13.
440 ) Gazeta “Metropol”... “Alpetrol”, me shkelje marramendëse...Klsh Nuk ushtroi kompetencë
, dëmi 38 mln. USD. Administrata nuk punoi për zbatimin e marrëveshjes me kompanitë...
Dorëzohet kërkesa për ndjekje penale...faq. 4.
441) Gazeta “ 55”... Deklaron Drejtori i Menaxhimit të Borxhit në Ministrinë e Financave, Xhentil
Demiri : “ Borxhi publik është i menaxhueshëm” faq, 10.
28 Tetor, 2012
442) Gazeta “ Ekonomike” ....Alpetrol : Të tretët 90 milionë dollarë detyrimet financiare, faq. 4.
iare dhe ligjore të institucioneve
30 Tetor. 2012
443) Gazeta “ Metropol” ... KLSH ;: 3 milionë dollarë abuzime në qytetin e “Studenti”.
444) Gazeta “55” ... Presidenti Nishani zhvilloi një takim me Kryetarin e KLSH , bujar Leskaj ...
“KLSH, një nga mekanizmat kryesorë të shtetit në monitorimin dhe kontrollin e veprimtarisë
financiare dhe ligjore të institucioneve” faq. 5.
445) Gazeta “ Tema” ... 3 milionë dollarë abuzime në qytetin studenti. Drejtori Brovina bën “ kokë
turku” vartësit e tij.faq. 7.
446) Gazeta “ Panorama” ...Dëmi 3 milionë dollarë, KLSH kallëzim 3 personave pas kontrollit në
Qendrën e Trajtimit të Studentëve.... Personat janë çuar në Prokurori,faq. 9.
447) Gazeta “ Koha Jonë”...KLSH : Trajtimi i studentëve , abuzime në miliona USD. faq. 5.
448) Gazeta “ Shqiptarja .com”...KLSH: vjedhje 3 milionë USD tek Studentët...Në dy vite, nuk janë
pagua r miliarda në buxhet...Në Prokurori, kreu dhe dy anëtarë bordi, faq. 14.
449) Gazeta “MAPO” ...KLSH : Abuzimit në Qytetin Studentit, 3 milionë USD.faq, 15.
450) Gazeta “Shekulli”...KLSH rekomandon 35 masa disiplinore. Drejtori Brovina : “ Nuk kanë dalë
të gjitha detajet e kontrollit : jemi dakord me masat... Qyteti Studenti vidhen 3 mln. USD, tre
zyrtarë për hetim, faq. 6.
451) Gazeta “Tirana Observer” ...KLSH: Drejtoria e Qytetit Studenti , 3 milionë dollarë abuzime
nga dhënia me qira e dhomave..faq. 6.
452)Gazeta “ Republika” Presidenti Nishani – Bujar Leskaj : Vlerësoj reformat e KLSH,
bashkëpunoni me Prokurorinë! Faq. 3.
31 Tetor, 2012
453) Gazeta “ Ekonomia” ...KLSH: Ndërrmarrja e Trajtimit të Studentëve, 3 milionë USD
mosarkëtime, faq. 2.
3 Nëntor, 2012
KLSH
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454 ) Gazeta Shqiptare.... Raporti : Përgjegjësitë kryesore të humbjeve në arkën e shtetit , zyrat
e ALUIZNI – it dhe Tatim – Taksat... KLSH : Dëmi për 9 – mujorin, 130 mln. USD... Parregullsitë dhe
shkeljet financiare në 147 kontrolle, nga Lorenc Rabeta, faq. 7.
455 ) Gazeta “ Standard”... Shkeljet, Kontrolli i Shtetit : Ja të gjitha abuzimet e zbuluara me
paratë publike, 31 vetë në prokurori... Miliona të shkuara dëm, ja të gjitha shkeljet deri më 30
qershor 2012, nga Blendi Hasani,faq. 10.
6 Nëntor, 2012
456 ) Gazeta “Metropol”... Ndryshon ligji: KLSH mund të auditorë financimet e huaja. Faq. 5
457 ) Gazeta “ RD”... KLSH mund të auditorë edhe financimet e huaja, faq. 11.
458 ) Gazeta “Shqiptarja. com.”...Kontrolli i Shtetit : KLSH harton një projekt‐ligj të ri organik,
faq.16.
459 ) Gazeta “ MAPO” ... Ndryshon ligji, KLSH mund të auditojë financimet e huaja, faq. 5.
460) Gazeta “SOT”...Ekspertët e sigurisë: Ina Rama dhe Bujar Leskaj nuk mbikëqyrin aktivitetin e
SHISH. ... Financat e SHISH jashtë kontrollit , Prokuroria dhe KLSH pjesë e përgjimeve të
paligjshme, faq. 5
461) Gazeta “ Shekulli”...KLSH, shkeljet në METE, dëmi 1 miliardë lekë, faq. 2.
7 Nëntor, 2012
462 ) Gazeta “ Shekulli”...Fondet publike, KLSH amendon ligj për auditin,faq. 2.
463) Gazeta “Mapo”... KLSH : Ligj të ri për zgjerimin e kompetencave, faq. 16.
464 ) Gazeta “ Koha Jonë”... KLSH, ligji i ri : Të rritet zbatimi i masave të marra ndaj shkeljeve,
faq. 7.
12 Nëntor, 2012
465 ) Gazeta “ Shqip”...Bode: Stoku i borxhit s/’mund të ketë kufi...Ministri i financave i përgjigjet
KLSH‐së. Rreziku nga buxheti 2013...Caktimi me ligj i kufirit të stokut të borxhit e vendos
ministria para përgjegjësisë së madhe... Berisha: Kundër masave shtrënguese për borxhin, nga
Ard Kola, faq. 4
16 Nëntor, 2012
466 ) Gazeta “ Ekonomia”...KLSH: Dëmi ekonomik në pesë Bashkitë 14 milionë lekë....Bëhet fjalë
për bashkitë : Gramsh, Krujë, Pukë, Klos‐Mat dhe Burrelfaq. 5.
467)Gazeta “Republika”... Që KLSH –ja të veprojë si agjent i Kuvendit dhe jo si deri tani...” nga
Bedri Çoku, faq. 17.
18 Nëntor, 2012
468 ) Gazeta “ Republika”...KLSH nënshkruan marrëveshje me Turqinë për auditimin
financiar...Firmosja në Ankara nga Bujar Leskaj dhe homologu turk, Recai Akyel, faq. 8.
469 ) Gazeta “ Ekonomia”...KLSH ; Marrëveshje bashkëpunimi me Gjykatën e Llogarive e Llogarive
të Turqisë, faq.6
470 ) Gazeta “ RD”... Dokumenti i nënshkruar nga Leskaj dhe Akyl, i rëndësishëm për KLSH‐në...
Leskaj, Marrëveshje Bashkëpunimi me homologun turk, faq. 8.
KLSH

25

PASQYRA E SHTYPIT, 2012
471 ) Gazeta “ 55” ... KLSH marrëveshje bashkëpunimi me Gjykatën e Llogarive të Turqisë... U
firmos nga kreu i KLSH z. Bujar Leskaj dhe homologun e tij , Presidentin e Gjykatës së Llogarive të
Turqisë, z. Recai Akyl, faq. 10.
21 Nëntor, 2012
472 ) Gazeta “ Metropol”...Bujar Leskaj : “ Filozofia e punës mbështetur mbi eksperiencën e
përbashkët” faq. 10.
473 ) Gazeta “Ekonomia”... Bujar Leskaj: “Kontrolli i Lartë i Shtetit drejt standardeve të
INTOSAIT”,faq. 4
25 Nëntor 2012
474 ) Gazeta ‘ Mapo”...Abuzimet, KLSH çon në prokurori 31 punonjës të administratës, faq. 7.
475 ) Gazeta “Tirana Observer”... Raporti i KLSH: 31 nëpunës janë dërguar në prokurori, faq. 5
26 Nëntor, 2012
476 ) Gazeta “ Tirana Observer”...Raporti i KLSH: 31 nëpunës janë dërguar në prokurori faq.5.
477 ) Gazeta “ MAPO”...Abuzimet, KLSH çon në prokurori 31 punonjës të ad ministraës. faq. 7.
Nëntor, 2012
478 ) Gazeta “55”...KLSH shkruan në Vlorë marrëveshje për bashkëpunim me Zyrën e Auditimit të
Kroacisë, nga Gezim Llojdia,faq. 15.
479) “Gazeta Shqiptare”...KLSH: Aluizni, parregullsi me Parcelat... Raporti 9 – mujor : Dy nëpunës
për ndjekje penale... Drejtoria e Vlorës 35 milionë lekë dëm për shkak të diferencave të sipërfaqes
së shitur të vetdeklaruesit, nga Lorenc Rabeta, faq. 13
480 ) Gazeta “ Telegraf”...Sot vendoset fati i koalicionit PD – LSI... PD‐ja duke pretenduar të marrë
edhe Kryeprokurorinë , po shkel marrëveshjen e saj me LSI‐në... Demokratët riemëruan
Guvernatorin e Bankës, Kryetarin e ri të KLSH‐së, Presidentin e Republikës, N/Kryetarin e KLD‐së,
Drejtorin e ri të Shërbimit Informativ, Gjyqtarë të Gjykatës së Lartë dhe shumë kohë më parë dhe
Kreun e saj dhe atë të Gjykatës Kushtetuese, faq. 3
01 Dhjetor, 2012
481 ) Gazeta “ Shekulli” ...Leskaj – Bodes e Gjymyshkës: Dërgoni për ndjekje penale bizneset që
fshehin detyrimet... Dështon mbledhja e akcizës, KLSH përgjegjëse tre ministri, faq. 13.
11 Dhjetor, 2012
482 ) Gazeta “ Panorama”...KLSH, si kontribuuese në luftën kundra korrupsionit,faq. 16, nga Gjon
Ndreja.
16 dhjetor, 2012
483 ) Gazeta “ Ekonomia”...KLSH,: Në 9 muaj janë realizuar 147 auditime... KLSH : Resapekt ndaj
NIK‐ut ( Zyrës së Auditimit) Polak.faq.3.
29 Dhjetor, 2012
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484) Gazeta “ Telegraf” ...Reformohet KLSH‐ja, luftë kundër korrupsionit, faq.2.
485) Gazeta “ Ekonomia”... Konferencë : 87 vjet KLSH në 100 vjet shtet shqiptar, faq, 6
486) Gazeta “ Republika”/... Konferencë: 87 vjet Kontroll i Lartë i Shtetit, Historiku i një institucioni
në 100 vjet shtet shqiptar, faq 19, nga Gëzim Zilja.
487) “ Gazeta Shqiptare” ...KLSH organizon konferencën shkencore: “ 87 vjet KLSH në 100 vjet shtet
shqiptar... Marrëveshje bashkëpunimi me pesë institucione,faq. 6.
488 ) Gazeta “55” ...Mbahet konferenca “ 87 vjet KLSH në 10 vjet shtet shqiptar”... Marrëveshje
bashkëpunimi të Klsh me Agjencinë e Prokurimeve Publike, Departamentin e Administratës Publike,
Institutin e Ekspertëve kontabël të Autorizuar(IEKA) dhe Këshillin Kombëtar të Kontabilitetit dhe
Institutit “ G&G Group”.faq. 15.
489 ) Gazeta “ Koha Jonë” ...Luftë kundër korrupsionit e abuzimit me fondet publike, KLSH
marrëveshje bashkëpunimi me DAP dhe APP,faq, 21.
30 Dhjetor, 2012
490 ) Gazeta “ Shekulli” ...KLSH: Ministria e Brendshme , 225,6 mln. lekë abuzime... Hetimi u krye
për periudhën 1 Janar 2011 deri më 31 gusht 2012. Abuzim me tenderimet i sollën dëme të
konsiderueshme shtetit.faq 2
4 91 ) Gazeta “Tema” ... KLSH, padi penale ndaj komisionit të tenderave në Ministrinë e
Brendsahme, faq. 5.
492 ) Gazeta “ Tirana Observer”...KLSH, padi penale ndaj komisionit të tenderave në Ministrinë e
Brendshme...Auditim në Ministrinë e Brendshme, konstatohen shkelje në prokurime të publike...
Reparti ushtarak në Poshnjë dhe Zall Herr 225.6 milionë lekë dëm shtetit’faq. 15
493 ) Gazeta “ Telegraf” ...” 87 vjet KLSH në 100 vjet shtet shqiptar, nga Gëzim Zilja, faq. 13.
494 ) Gazeta “ Shqip” ...KLSH : Korrupsion tek Agjencia e Prokurimeve në Kryeministri... Zbulohen
shkelje 2 milion euro te njësia në varësi të Berishës, faq. 4. nga Ard Kola.
495 ) Gazeta “ Panorama”...Tenderat , KLSH : Dy raste kur Ushtria abuzoi me ofertat, faq. 6.
496 ) “Gazeta Shqiptare” ... KLSH: Kallëzim penal për Edi Spahon , kreun e prokurimeve në
MB...Shkelja, skualifikohen ofertat më të ulëta. 225.6 milionë lekë dëm, faq. 4.
Bujar Leskaj : Luftë në sistem antikulturës së pandëshkueshmërisë... KlSH, do të vazhdojë ta
respektojë këtë sensibilitet popullor dhe krahas veprimtarisë audituese dhe modernizimit të tij, do
të vazhdojë të thellojë luftën kundër korrupsionit, duke denoncuar aktet korruptive në publik,
media, prokurori e më gjerë, faq. 13....
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