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Në legjislacionin aktual të Shqipërisë, pothuajse nuk ka norma të rëndësishme
koordinimi, të cilat, ndoshta, lidhen edhe me mentalitetin e popullit shqiptar [1]. Përkundër
kësaj, organet qeveritare dhe zyrtarët e tyre përdorin mekanizmat e koordinimit në
praktikën e tyre, megjithëse jo në atë masë që do të dëshironim ta shihnim.
Kështu, Kryeministri Edi Rama prezanton ekipin e ri të prefektëve për 12 qarqet e
vendit: “nga ana tjetër, koordinimi, monitorimi, vlerësimi i efektivitetit dhe gatishmërisë së
strukturave të qeverisjes qendrore në institucionet vendore, si dhe vetë vetëqeverisja
lokale, do të jetë në fokusin e pjesë e gatishmërisë së tyre për t'u marrë me çdo
emergjencë civile. Këta janë 12 prefektët e rinj të Republikës së Shqipërisë. Jam i bindur
që me ndërgjegjshmërinë, përvojën, gatishmërinë e tyre për t'i shërbyer popullit shqiptar
pa kushte, ata do ta çojnë institucionin prefekturor në një nivel tjetër dhe do të bëhen një
avantazh shtesë në përpjekjet e qeverisë për të ndërtuar shtetësinë, për të luftuar krimin
dhe korrupsionin në çdo cep të vendit për t'u marrë me emergjencat civile. situata me
dinjitet dhe efikasitet shumë më të madh dhe të koordinojë punën midis dy ministrive
kryesore në lidhje me punën e tyre, Ministrisë së Brendshme në aspekte të ndryshme
dhe Ministrisë së Mbrojtjes si ministria që merr përgjegjësinë për emergjencat civile në
Republikën e Shqipërisë si pjesë e reformës strukturuese ". [2]
Kryeministri Edi Rama u takua me Sekretarin e Përgjithshëm të KB Antonio Guterris
në selinë e Kombeve të Bashkuara në New York. Të dy personalitetet shkëmbyen
mendime mbi çështjet e zhvillimit dhe theksuan nevojën për të koordinuar kontributet e
të gjithë aktorëve në zgjidhjen e tyre. Sekretari Guterres përgëzoi Shqipërinë
për integrimin e qëllimeve të zhvillimit të qëndrueshëm në Strategjinë Kombëtare të
Zhvillimit. [3]
Një situatë paradoksale po shfaqet kur zyrtarët më të lartë të Shqipërisë, dhe, pas
tyre, doktrina juridike shqiptare, theksojnë vazhdimisht rëndësinë e procedurave për
harmonizimin e zbatimit të normave të ligjit në fusha të ndryshme të jetës njerëzore, por
këto norma të të drejtave pothuajse nuk ekzistojnë.
Sigurisht, disa norma të bashkërendimit të ligjit në Shqipëri janë ende të pranishme,
por të gjitha kanë mangësi të konsiderueshme. Së pari, një nga mangësitë e këtyre
normave është copëzimi i tyre, domethënë ato nuk parashikohen për zgjidhjen e
shumicës së konflikteve ligjore të nivelit kushtetues dhe zbatohen në mënyrë sporadike.
Së dyti, pak vëmendje u është kushtuar metodave dhe mjeteve të formave të
bashkëveprimit koordinues që janë të qëndrueshme në praktikë. Së treti, këto norma nuk
mbështeten nga normat organizative, procedurale, gjë që ul nivelin e zbatimit të tyre për
shkak të mungesës së shtjellimit pikërisht nga pikëpamja e procesit të zbatimit.
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