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Prin titlul formulat de autor  lucrarea sugerează încercarea de a pune în relaţie de 
coerenţă cercetarea interdisciplinară şi metodologia ştiinţelor în calitate de me-
talimbaj, pe de o parte, şi fi losofi a dreptului în calitate de limbaj-obiect, pe de altă 
parte. O astfel de abordare, prin amplitudinea sa, propune o cercetare complexă 
a problemelor de metodologie, probleme puţin abordate şi cercetate în arealul 
ştiinţifi c al Republicii Moldova. Potrivit paradigmei pe care o susţine în mod explicit 
în lucrare, autorul a preferat să realizeze o lucrare de sinteză, considerată mai pro-
fi tabilă prin perspectiva de analiză şi prin concluziile sale. Căci, după cum se menţi-
onează în conţinut, metodologia ştiinţelor juridice este rezultatul unui concurs de 
paradigme, metode general-ştiinţifi ce care iau forme specifi ce de manifestare. 

Cu intenţia de a-şi argumenta încă de la bun început complexitatea cercetării realizate, Rodica Roşca construieşte 
lucrarea ca pe o implicită semioză justifi cativă, vorbind despre: contextul epistemic al elaborării lucrării, evidenţiat 
prin menţionarea cîtorva contribuţii de referinţă, începînd de la cele ale antichităţii (Platon, Aristotel ş.a.) pînă la 
cele ale modernităţii clasice (Kant, Hegel) şi ale contemporaneităţii (Apostel, Bachelard, Piaget ş.a.); limbajul – obiect, 
reprezentat de analiza specifi cului metodologic al ştiinţelor, în general, şi a distincţiei metodologice a ştiinţelor juri-
dice, în special. Într-un fi nal, prin corelarea factorilor de originalitate (analiza factorială, evidenţierea schimbărilor din 
interiorul ştiinţelor contemporane şi soluţiile impuse de probleme etice şi legislative, analiza schemelor cognitive de 
integrare a ştiinţelor etc.) – pe de o parte, cu valorile aplicative manifestate la nivel antropologic, normativ, pragmatic 
etc. – pe de altă parte.

Prin această coerentă introducere în discursul lucrării autorul dovedeşte o responsabilă asumare a domeniului 
supus cercetării, o evaluare obiectivă a problemelor de natură metodologică cu care se confruntă societatea con-
temporană şi a nivelului de aşteptare cu privire la soluţionarea lor. Toate aceste aspecte sînt urmărite amplu în cele 
trei compartimente ale lucrării. 

Dat fi ind faptul că contemporaneitatea denotă un interes tot mai mare faţă de problemele de metodologie şi fi lo-
sofi a ştiinţelor, în lucrarea se tratează şi aceste probleme, care au o semnifi caţie deosebită în cercetarea şi dezvălu-
irea modifi cărilor ce se produc în interiorul ştiinţelor, în general, şi în cadrul ştiinţelor juridice, în special. Procesul 
real de dezvoltare a ştiinţelor, ca sistem unitar de cunoaştere, conduce spre stabilirea conexiunilor şi punctelor de 
tangenţă între ştiinţe. În contextul respectiv se cere abordată problema integrării ştiinţelor şi a implicaţiilor sale în 
soluţionarea celor mai acute probleme ale umanităţii. 

Fenomenul integrării domină toate disciplinele şi implică necesitatea unei analize profunde a schimbărilor ce se pro-
duc în structura ştiinţei, în metodele de cercetare, în stabilirea obiectivelor ştiinţei, precum şi o evaluare a aplicării 
în practică a inovaţiilor ştiinţifi ce. Toate aceste momente denotă caracterul complex şi profund al procesului. În 
particular, autorul îşi propune cercetarea procesului de integrare a ştiinţelor şi a modului în care acesta poate fi  
depistat şi aplicat în diverse domenii, cum ar fi , spre exemplu, ştiinţele juridice. 

Investigarea acestui subiect, de un înalt grad de complexitate, a determinat-o pe Rodica Roşca să ia în calcul cîteva 
aspecte care la o primă privire par a fi  arhicunoscute, dar care în realitate au un caracter profund prin aspectele lor 
de natură, în cele dintîi, metodologică, fi losofi că, socială şi, în fi nal – juridică.

Drept consecinţă, lucrarea propune un nou model de tratare a proceselor ce caracterizează dezvoltarea ştiinţelor 
contemporane şi demonstrarea acestora în cadrul domeniului fi losofi ei dreptului prin analiza fenomenului juridic, 
care cuprinde axele fundamentale ale interdisciplinarităţii. 
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Întru argumentarea acestui model metodologic, în lucrare se face o analiză retrospectivă a problemelor puse în 
discuţie, după care se stabilesc şi se analizează valenţele ce servesc punţi de legătură între fi losofi e şi drept, domenii 
care au semnifi caţii majore în cadrul societăţii contemporane. 

În tratarea subiectelor enunţate se evidenţiază ideea că integrarea ştiinţelor este un fenomen complex, care, pentru 
a fi  explicat cît mai deplin, trebuie abordat din perspectiva convergentă şi nu din cea divergentă. Ţinînd cont de 
principiul convergenţei şi cel al analizei sistemice, prezenta lucrare cuprinde în conţinutul său o analiză ştiinţifi că 
complexă, interdisciplinară atît din punct de vedere teoretic, cît şi practic. La nivel teoretic sînt analizate orientările 
fundamentale din care se deduce esenţa modelului de cercetare propus, fi ind analizaţi şi factorii fundamentali pen-
tru realizarea acestuia. La nivel practic se menţionează viabilitatea modelului propus prin aplicarea acestuia asupra 
ştiinţelor juridice.

Or, domeniul dreptului poate fi  caracterizat printr-un anumit grad de specifi citate, dar şi de diversitate. Specifi citatea 
jurisprudenţei este determinată de realitatea la care se referă acest domeniu şi de raporturile care îl caracterizează. 
În ceea ce priveşte diversitatea, aceasta este determinată de faptul că întregul sistem social (şi nu numai acesta) îşi 
aduc contribuţia la formarea dreptului.

În cele trei compartimente ale lucrării sale Rodica Roşca tratează procesul de integrare, care devine o metodă de 
cercetare, conform modelului ce se relevă din conţinutul ei. 

Prima parte a lucrării este construită sub semnul distincţiei dintre metafi zic şi ştiinţifi c, cele două orizonturi prin 
care spiritul uman s-a raportat treptat realităţii lumii. Ca o mediere posibilă între aceste orizonturi, autorul vizează 
hermeneutica, avînd în vedere faptul că „orice fi losofi e este un mod de interpretare a realului”. În acelaşi comparti-
ment al lucrării se urmăreşte valoarea socială a activităţii ştiinţifi ce, manifestată la nivelul orizonturilor metodologic, 
gnoseologic şi praxeologic.

Astfel, se dezvăluie esenţa integrării ştiinţelor, evoluţia procesului, corelaţia între diferenţiere şi integrare, nivelurile 
de integrare, aspectele metodologice şi factorii ce contribuie la integrarea ştiinţelor.  Analizînd specifi cul proceselor 
ce au însoţit evoluţia ştiinţelor, autorul conchide că un rol important în dezvăluirea esenţei acesteia îl are fi losofi a 
prin funcţia sa metodologică. Din această perspectivă, raportul fi losofi e – ştiinţă este actual. Acest raport cu atît 
mai mult contează dacă luăm în consideraţie noile orientări epistemologice determinate de teorii şi probleme ale 
complexităţii ştiinţelor.

În continuare este dezvoltată ideea că fi losofi a completează ştiinţele, indicînd posibilitatea de subzistenţă a acestora. 
Reieşind din faptul că ştiinţele naturale şi cele socioumanistice sînt orientate spre integrare, fi losofi a este cea care 
e interesată de analiza procesului respectiv şi a modului de desfăşurare a lui.

Procesul integrării şi diferenţierii ştiinţelor poate fi  explicat doar în corelaţie cu contextul social, pentru că aceste 
fenomene sînt atestate nu doar în ştiinţă, ci şi în celelalte componente ale vieţii spirituale.

Analiza etapelor istorice ale dezvoltării ştiinţei argumentează faptul că odată cu încercarea de a sistematiza şi clasi-
fi ca cunoştinţele ştiinţifi ce integrarea ca concept intră în drepturi. În acest context se dezvoltă opinia, potrivit căreia 
dacă diferenţierea ştiinţelor se realizează de la sine, atunci integrarea solicită eforturi exterioare, de natură teore-
tico-metodologică. Spre deosebire de diferenţiere, integrarea recunoaşte nu doar existenţa enunţurilor analitice 
şi logice, ci şi a celor empirice. Deci, istoria ştiinţei stabileşte existenţa anumitor modele de integrare a ştiinţelor 
în dependenţă de raporturile, existente şi posibile, între ştiinţe. Pentru a exemplifi ca şi demonstra concepţiile de 
natură teoretică, autorul invocă statutul epistemic al ştiinţelor juridice auxiliare, cum ar fi  criminalistica, medicina 
legală, psihiatria ş.a.

Al doilea compartiment al lucrării urmăreşte în primul rînd activitatea subiectului uman raportat cadrului normativ. 
În acest scop, se face distincţie între două tipuri de raţionalitate – raţionalitate teoretică şi raţionalitate practică. La 
interferenţa celor două forme de raţionalitate se defi neşte procesul istoric al generării valorilor, în măsură să con-
tribuie la transformarea realităţii însăşi şi la evidenţierea rolului fundamental al normelor morale şi de drept.

Concluzia pe care o formulează autorul este că, din punct de vedere moral, cunoaşterea ştiinţifi că pură nu este nici 
negativă, nici pozitivă, ea avînd doar un caracter constatativ, dar – sub aspectul cunoaşterii valorizante – bivalenţa 
morală a ştiinţei deschide spaţiu pentru activitatea umană raportată unui cadru legislativ. Pentru modul pozitiv sau 
negativ către care această activitate se orientează doar voinţa subiectului uman pare a fi  responsabilă. 

Or, utilitatea practică a teoriilor dezvoltate anterior se argumentează în soluţionarea diverselor probleme, luîndu-
se în calcul, în special, factorii antropologic şi normativ. Un accent deosebit se pune pe interdependenţa factorilor, 
negîndu-se viziunea dispersată şi analiza separată. Se cercetează rolul normelor şi al valorilor morale în activitatea 
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subiectului, contribuţia lor la integrarea ştiinţelor, valoarea socială a activităţii ştiinţifi ce, problema libertăţii, dar şi a 
responsabilităţii savantului.

Partea a treia a lucrării particularizează concluziile primelor două secţiuni, cu caracter preponderent teoretic, în 
planul valenţelor aplicative ale jurisdicţiei. Încercînd stabilirea unor trăsături defi nitorii ale gîndirii fi losofi co-juridice, 
autorul ia în seamă diversele atitudini istorice ale juristului în raport cu fi losofi a. Reciproc, sînt consemnate puncte 
de vedere ale fi losofi lor cu privire la drept, acceptat ca o activitate socială (Aristotel), ca o expresie a legilor naturale 
(Cicero, Kant, Comte etc.).

Prevalîndu-se de sugestiile istorice, Rodica Roşca încearcă să contureze din perspectivă ontologică şi epistemologică 
bazele fi losofi ce ale dreptului. În acest scop sînt puse în relaţie de corespondenţă criteriile defi nitorii ale faptelor 
sociale cu modalităţile de asumpţie a lor. Înţeleasă ca un gen de refl ecţie care nu mai speculează cu idealuri abstracte 
de dreptate, ci abordează principii de drept din perspectiva realităţii istorice, fi losofi a dreptului se deschide către o 
serie de probleme specifi ce pe care autorul le ia, implicit sau explicit, în atenţie: teoria generală a dreptului, fi losofi a 
morală, metodologia dreptului cu metode specifi ce ale cunoaşterii etc. 

În fond, tratînd în conţinutul său interdisciplinaritatea ca metodă de cercetare, lucrarea Cercetarea interdisciplinară ca 
metodologie a ştiinţelor (Cazul fi losofi ei dreptului), ar putea fi  considerată într-un fi nal un exemplu de aplicare în practică 
a metodei de cercetare interdisciplinară.   

Prin concluziile cu care se încheie lucrarea autorul dovedeşte o dată în plus că aceasta a fost construită sistemic, 
trecînd, în funcţie de necesitate, de la general la particular şi invers, într-o manieră aptă să permită aplicarea discur-
sului fi losofi c la nivelul celui ştiinţifi c.

În lucrare sînt detaliat examinate probleme fundamentale din cadrul Metodologiei ştiinţelor şi Filosofi ei juridice, 
probleme ce au trezit interes şi discuţii în cercurile ştiinţifi ce din Franţa, Germania, SUA, România etc. Autorul 
tratează explicit orientările ştiinţifi ce de bază din acest domeniu, tangenţe esenţiale dintre domenii de cercetare, 
indicînd perspectivele dezvoltării analizelor de natură teoretică, dar şi de aplicare practică.

Concluziile ce rezultă din conţinutul lucrării sînt foarte bine argumentate, iar cititorul rămîne convins de autor şi 
fără dubii, în ceea ce priveşte utilitatea teoretică şi practică a acestei lucrări.

În fi ne, aş menţiona că domeniul metodologiei ştiinţelor şi fi losofi ei dreptului pînă în prezent nu este îndeajuns stu-
diat şi tratat în lucrările cercetătorilor autohtoni. Prin conţinutul său care denotă o incontestabilă valoare ştiinţifi că 
lucrarea recenzată vine să acopere, pe cît este posibil, acest gol. 

Generalizînd supra, deduc importanţa majoră a lucrării pentru cercetarea ştiinţifi că din Moldova. Căci, societăţile 
contemporane sînt caracterizate de probleme complexe care se cer a fi  soluţionate. Soluţii efi ciente pot fi  oferite 
de domenii ce colaborează, prin diferite metode, la diverse niveluri. Cercetarea interdisciplinară este capabilă să 
ofere rezultate dintre cele mai efi ciente. Este unul dintre motivele ce determină investigarea interdisciplinarităţii ca 
o metodă distinctă de celelalte, dar care implică un areal deosebit ce uneşte într-un tot domenii, probleme, subiecte 
distincte ale societăţii, dar care îşi aduc contribuţia în egală măsură la găsirea soluţiilor. 

Vasile CREŢU, 
doctor în drept,

conferenţiar universitar (USM)




