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Separarea puterilor în stat:

Un model de guvernare conform căruia statul este împărţit în ramuri, fiecare cu puteri şi zone de responsabilitate separate şi independente, astfel încât nici o ramură nu are mai multă putere decât celelalte, şi
care asigură un echilibru instituţional şi democratic prin funcţii de control reciproc. Tradiţional, cele trei
puteri sunt puterea legislativă, puterea executivă, şi puterea judiciară.
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VALORI
cod filosofic profund
internalizat care servește drept ghid pentru
stabilirea obiectivelor,
adoptarea deciziilor,
soluționarea conflictelor si modul de comportament

PRINCIPII
enunțarea conduitelor
așteptate pentru onorarea fiecărei valori

CULTURĂ DE
ORGANIZAȚIE
ansamblu de valori,
principii, filosofie, practici și cutume care definesc o instituție

Separarea puterilor în stat este
un termen politic, apărut în Franţa în
perioade iluminismului, care descrie un
model de guvernare democratic utilizat
de majoritatea statelor democratice din
ziua de azi. Acest principiu a fost formulat de către baronul de Montesquieu în
lucrarea sa “Spiritul legilor”, apărută în
1748. Ulterior, el a fost dezvoltat de către John Locke.
Astfel, conform acestui principiu, puterea statului de drept trebuie să
fie împărţită în mai multe compartimente
diferite, fiecare cu propriile responsabilităţi şi puteri independente. Cea mai des
utilizată formă de separare a puterilor în
stat este cea tripartită, care împarte puterea în putere legislativă, putere judiciară, şi putere executivă, cele trei neavând voie să fie deţinute de aceeaşi
persoană sau instituţie. De obicei, puterile sunt împărţite între Guvern, Parlament, administraţia publică şi judecătorii
independenţi. În acest fel apare un echilibru al puterilor, menţinut prin controale
reciproce, menite să îi protejeze pe cetăţeni de eventuale acţiuni despotice din
partea statului.
Bineînţeles, practic, această
separare nu este niciodată absolută,
aşa cum nu există la celălalt capăt al
spectrului nici un stat în care puterile să
fie perfect integrate.
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În România, puterea este împărţită între trei “actori” politici. Puterea
executivă este bicefală, regăsindu-se în
doi centri de putere. Primul este preşedintele, care are rolul de a reprezenta
ţara în chestiunile ce ţin de politica externă şi este comandantul suprem al
forţelor armate. Al doilea este Guvernul,
care este condus de un prim ministru; în
general, primul ministru este liderul partidului ce deţine majoritatea în Parlament, fiind responsabil cu desemnarea
cabinetului care îl va ajuta la guvernare.
Puterea legislativă se află în mâinile
unui Parlament bicameral, compus din
Senat şi Camera Deputaţilor. Puterea
judiciară este deţinută în principal de
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, căreia îi sunt subordonate toate curţile de
apel, tribunalele şi judecătoriile din ţară.
Mai există şi o Curte Constituţională,
însărcinată cu păstrarea echilibrului de
putere în interiorul sistemului de guvernământ. Aceasta nu face parte din puterea judecătorească, fiind un organism
politico-jurisdicţional numit de preşedinte şi de cele două Camere ale Parlamentului.
Este interesant de notat că, în
România, principiul separării puterilor în
stat a fost adăugat explicit în Constituţie
doar la revizuirea acesteia în 2003. În
Constituţia din 1991 el era implicit, fără
a se fi considerat necesar să fie şi menţionat.

