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Summary. Unlike the instrumental constitutions 
from the XVIII-XIX century, the contemporary con-
stitutions regulate the majority of the problems rela-
ted to the organization of the society, the system of 
the relations between people. Also, the contemporary 
constitutions establish the fundamental principles re-
lated to the vital aspects of the existence of the soci-
ety: economical, political, social, spiritual. In condi-
tions of deep economic crisis, some aspects of social 
life,  such as scientifi c and creation activities remain 
in shadow. Starting from this state of facts, this scien-
tifi c approach refl ects the impact of the Constitution 
upon this segment of the spiritual life of the socie-
ty. As a result of this study is promoted the opinion 
according to which the further improvement of the 
legislation in the fi eld of scientifi c creation and its 
results should contribute to increasing the effi ciency 
of science, by transforming it into a driving force of 
the society. 
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Rezumat. Spre deosebire de constituţiile instru-
mentate în sec. XVIII-XIX, constituţiile contempora-
ne reglementează majoritatea problemelor ce vizează 
organizarea societăţii, sistemul de relaţii dintre oa-
meni. Acestea stabilesc şi principiile fundamentale ce 
ţin de aspectele vitale ale existenţei societăţii: econo-
mic, politic, social, spiritual. În condiţiile unor crize 
economice profunde, unele aspecte ale vieţii sociale, 
printre care activitatea ştiinţifi că şi de creaţie, rămân 
în umbră. Pornind de la această stare de fapt, prezentul 
demers ştiinţifi c refl ectă impactul Constituţiei asupra 
segmentului respectiv al vieţii spirituale a societăţii. 
Drept rezultat al acestui studiu, este promovată opinia 
conform căreia perfecţionarea de mai departe a legis-
laţiei în domeniul creaţiei ştiinţifi ce şi rezultatele aces-
teia trebuie să contribuie la sporirea efi cienţei ştiinţei, 
transformarea ei într-o forţă motrice a societăţii.

Cuvinte-cheie: educaţie, ştiinţă, cultură, crea-
ţie, drepturi ale omului, globalizare, dreptul de a lua 
parte la viaţa culturală a societăţii, accesul la valorile 
culturale, libertatea creaţiei ştiinţifi ce şi artistice.

Revoluţia tehnico-ştiinţifi că, materializată as-
tăzi în dezvoltarea rapidă a ştiinţei şi tehnicii, con-
tribuie la sporirea progresului economic şi, în ulti-
mă instanţă, a stării sociale şi spirituale a omului 
[1]. În acest context, rolul Republicii Moldova în 
sprijinul ştiinţei, culturii şi implementarea rezulta-
telor activităţii intelectuale în circuitul economic ar 
trebui să fi e asociat cu funcţia protectoare a statului, 
fapt ce solicită reorientarea vectorului politicii de 
creaţie legislativă. 

Indubitabil că ştiinţa, cultura şi rezultatele înre-
gistrate de acestea trebuie să fi e pilonul economiei 
moderne şi al societăţii în ansamblu. Însă în atri-
buțiile statului nu intră să lupte pentru profi turile 
provenite din activitatea instituţiilor ştiinţifi ce, care 
deseori sunt confundate cu organizaţiile de afaceri, 
sau din tehnologiile inovatoare, ci să fi e donatorul 
și susţinătorul educaţiei, ştiinţei, culturii şi creaţiei.

La etapa actuală, există nevoia unor noi abordări 
conceptuale care să conţină recomandări şi sugestii 
ştiinţifi c argumentate pentru îmbunătăţirea legislaţiei 
în domeniul nominalizat, unul complex şi dinamic. 
Este cu atât mai important cu cât valorile tradiţionale 
şi culturale în contextul globalizării trebuie să fi e nu 
numai în condiţii de siguranţă, dar, de asemenea, de 
extindere, prin dezvoltare şi aprofundare.

Deşi cuprinde, în special, domeniile econo-
mic, fi nanciar, comunicaţional, procesul globali-
zării exercită o infl uenţă accentuată asupra sferei 
sociale, inclusiv asupra drepturilor omului [2, p. 
352]. Savanţii constată că în condiţiile globalizării, 
când drepturile individului sunt legate indisolubil 
de „drepturile întregii omeniri (comunităţii plane-
tare)”, „provocările planetare au generat obstacole 
grave în realizarea majorităţii drepturilor şi libertă-
ţilor fundamentale. În consecinţă, drepturile omului 
au dobândit valenţa unei probleme globale de sine 
stătătoare care ocupă un loc deosebit în registrul ex-
tins al problemelor globale” [2].

Rămâne însă indiscutabil faptul că, transformând 
radical condiţiile de viaţă ale comunităţilor naţiona-
le, regionale şi mondiale, iar împreună cu acestea şi 
ale statelor naţionale, globalizarea provoacă o nece-
sitate insistentă de a introduce unele corective şi în 
prob lematica drepturilor omului, inclusiv reformu-
larea unor ipoteze încetăţenite de mai mult timp şi 
chiar a unor teorii ştiinţifi ce. Acest proces cuprinde şi 
ştiinţele juridice, în special cele de ramură, inclusiv 
privind drepturile omului şi ale cetăţeanului [3].

Raportând drepturile omului la anumite forma-
ţiuni social-economice sau civilizaţii, se constată că 
fi ecare etapă de dezvoltare a proceselor sociale dă 
naştere unor generaţii proprii de drepturi ale omu-
lui, chemate să depăşească instabilitatea situaţiei şi 
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să redreseze dezvoltarea. Respectiv, la fi ecare etapă 
de dezvoltare a societăţii, odată cu apariţia unei ge-
neraţii noi de drepturi şi libertăţi ale omului, apărea 
şi necesitatea obiectivă şi nevoia naturală de a le 
studia, a le înţelege, iar mai târziu şi de a le regândi.

În cadrul celei de-a doua generaţii a drep-
turilor omului accentul de bază se pune nu pe 
drepturile şi libertăţile civile şi politice, dar pe 
cele sociale, economice şi culturale. Este vorba, 
în special, de dreptul la muncă, dreptul la odih-
nă, la asigurare socială, dreptul la învăţătură, 
dreptul de a lua parte la viaţa culturală a socie-
tăţii, accesul la valorile culturale, libertatea cre-
aţiei ştiinţifi ce etc.

Ultima este un element indispensabil al vieţii 
spirituale a societăţii, al tradiţiei democratice, sta-
tului de drept și presupune un „ansamblu complicat 
de drepturi, interese, nevoi sociale, îndatoriri şi res- 
tricţii inevitabile” [4, p. 27]. Libertatea creaţiei şti-
inţifi ce şi artistice, în calitatea sa de drept subiectiv, 
constă din următoarele împuterniciri care reprezintă 
elemente constitutive ale conţinutului său: 

- posibilitatea fi ecărui om și cetățean de a se an-
gaja în diverse tipuri de activitate creativă, în confor-
mitate cu interesele și nevoile sale. Persoana poate 
fi  predispusă faţă de un anumit gen de creativitate. 
În acelaşi timp, gradul de creativitate este direct pro-
porţional aptitudinilor, talentului şi genialităţii. Cu 
toate acestea, chiar şi în cazul în care acestea lipsesc, 
legea nu poate priva persoana de dreptul la libertatea 
de creaţie ştiinţifi că şi artistică. Evident, fără un nivel 
de cultură sufi cient de dezvoltat, valorile culturale 
ale civilizaţiei, realizarea libertăţii creaţiei ştiinţifi ce 
şi artistice este imposibilă; 

- posibilitatea fi ecărei persoane de a se angaja 
în activităţi creative în calitate de profesionist sau 
amator, această oportunitate fi ind determinată de 
egalitatea în drepturi a celor angajaţi în sfera de cre-
aţie ştiinţifi că şi artistică în ce priveşte dreptul de 
autor şi drepturile conexe, dreptul asupra proprie-
tăţii intelectuale, protecţia secretelor de măiestrie 
profesională, libertatea dispunerii rezultatelor mun-
cii lor, sprijinul statului; 

- dreptul de a solicita unei persoane responsa-
bile crearea condiţiilor necesare pentru realizarea 
dreptului la libertatea creaţiei ştiinţifi ce şi artistice;

- dreptul la creanţe, ceea ce înseamnă că persoa-
na angajată în activitatea ştiinţifi că şi de creaţie are 
dreptul de a contesta, în modul prevăzut, acţiunile 
funcţionarilor, autorităţilor statului şi altor entităţi 
care încalcă drepturile şi interesele legitime ale sale, 
precum şi dreptul de a se adresa în instanţă pentru 
protecţia dreptului încălcat etc.  

Principiul respectării libertăţii, necesar pen-
tru cercetările ştiinţifi ce şi activitatea de creaţie, 
a fost consacrat, în primul rând, în izvoarele de 
drept internaţional. Declaraţia Universală a Drep-
turilor Omului (art. 27) dispune că orice persoană are 
dreptul să ia parte în mod liber la viaţa culturală a 
colectivităţii, să se bucure de arte şi să participe la 
progresul ştiinţifi c şi la binefacerile care rezultă din 
acesta [5, p. 11]. Mai târziu, Pactul internaţional cu 
privire la drepturile economice, sociale şi culturale 
(art. 15) a recunoscut dreptul fi ecăruia de a participa 
la viaţa culturală, de a benefi cia de progresul ştiinţifi c 
şi de aplicaţiile sale, inclusiv de protecţia interese-
lor morale şi materiale decurgând din orice producţie 
ştiinţifi că, literară sau artistică al cărui autor este [6]. 
Măsurile pe care statele părţi la acest Pact le vor lua 
pentru a asigura deplina exercitare a dreptului nomi-
nalizat trebuie să prevadă menţinerea, dezvoltarea şi 
propagarea ştiinţei şi culturii. Concomitent, statele 
părţi se angajează să respecte libertatea indispensa-
bilă cercetării ştiinţifi ce şi activităţilor creatoare. Sta-
tele semnatare ale Cartei de la Paris pentru o noua 
Europă au subliniat ataşamentul lor la libertatea de 
creaţie şi la protejarea şi promovarea patrimoniului 
nostru cultural şi spiritual, în toată bogăţia şi diver-
sitatea sa [7]. 

Semnifi cația mondială a libertăţii creaţiei 
ştiinţifi ce recunoscută în legislaţia internaționa-
lă este refl ectată şi în legislaţia constituțională 
a diferitelor ţări. Statele contemporane recunosc 
importanţa vieţii spirituale a societăţii, din care mo-
tiv introduc în conţinutul normativ al constituţiilor 
principiile de bază ale ei. Majoritatea constituţiilor 
conţin formulări generale despre libertatea gândirii, 
opiniilor, convingerilor, credinţei. Aproape toate 
constituţiile adoptate recent stipulează libertatea ac-
tivităţii ştiinţifi ce şi de creaţie, libertatea artei, une-
ori libertatea activităţii intelectuale şi jurnalistice, 
protecţia proprietăţii intelectuale etc.

În unele constituţii, până și în conţinutul pre-
ambulului sunt incluse dispoziţii privitoare la li-
bertatea creaţiei ştiinţifi ce şi artistice. De exemplu, 
compartimentul respectiv al Constituţiei Egiptului 
[8] menţionează rolul inovaţional, ştiinţifi c şi cul-
tural al statului egiptean, acesta întruchipându-se în 
forţa gândirii egiptene, creaţiei şi artei, inclusiv în 
universităţi, centre ştiinţifi ce, centre lingvistice şi de 
cercetare, presă, artă, literatură şi mijloace de infor-
mare în masă, în biserica naţională şi Universitatea 
al-Azhar cu istoria ca pilon de bază al identităţii na-
ţionale, limba arabă şi șaria ca gândire moderată – 
parte a gândirii iluminate.

O condiţie indispensabilă pentru libertatea 
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creaţiei ştiinţifi ce şi artistice este neamestecul sta-
tului în procesele de creaţie, motiv pentru care 
constituţiile declară libertatea acestor activităţi. 
De exemplu, Constituţia Turciei (art. 27) oferă fi e-
căruia dreptul de a studia liber şi de a preda ştiinţa 
şi artele, de a explica, inclusiv a realiza, cercetări în 
aceste domenii [9]. În Constituţia Bulgariei (art. 54) 
se stipulează că libertatea creaţiei artistice, ştiinţi-
fi ce şi tehnice sunt recunoscute şi garantate de stat 
[10]. Constituţia Letoniei (art. 113) consacră liberta-
tea creaţiei ştiinţifi ce, a artelor şi de alt gen [11]. În 
conformitate cu Constituţia sa (art. IX), Republica 
Ungară respectă şi susţine libertatea vieţii ştiinţifi ce 
şi artelor. Mai mult decât atât, conform Constituţiei, 
numai reprezentanţii comunităţii ştiinţifi ce vor avea 
dreptul de a determina valoarea ştiinţifi că a cerce-
tărilor [12]. Constituţia Estoniei (art. 38) declară că 
ştiinţa, arta şi educaţia în aceste domenii sunt libere 
[13]. La fel, Constituţia Germaniei (art. 5 alin. (3)) 
[14] şi a Greciei (art. 16) consacră libertatea creaţiei 
şi ştiinţei [15], iar Constituţia Portugaliei (art. 42) 
consacră libertatea creaţiei intelectuale, artistice şi 
ştiinţifi ce [16]. Arabia Saudită (art. 29 din Consti-
tuţie) manifestă grijă față de ştiinţă, literatură şi cul-
tură şi încurajează efectuarea cercetărilor ştiinţifi ce 
[17]. În conformitate cu Constituţia Armeniei (art. 
36), fi ecare se bucură de libertatea creaţiei literare, 
artistice, ştiinţifi ce şi tehnice, are dreptul să benefi -
cieze de realizările ştiinţifi ce şi să participe la viaţa 
culturală a societăţii [18].  În Peru (art. 2 alin. (8)) din 
Constituţie) e consfi nțită libertatea creaţiei intelectu-
ale, artistice, tehnice şi a creaţiei ştiinţifi ce, inclusiv 
dreptul la proprietate asupra acestor invenţii şi la ori-
ce avantaje legate de ele [19]. În Polonia (art. 73 din 
Constituţie) cetățeanului i se asigură libertatea crea-
ţiei ştiinţifi ce, cercetărilor ştiinţifi ce, inclusiv dreptul 
la publicarea produsului realizat [20]. Fiecare are 
dreptul la libera participare la viaţa culturală a so-
cietăţii, creaţia artistică, ştiinţifi că şi tehnică şi să be-
nefi cieze de rezultatele ei, declară Constituţia Tadji-
kistanului (art. 40) [21]. Cetăţenii Turkmenistanului 
(art. 36 din Constituţie) se bucură și ei de libertatea 
creaţiei artistice, ştiinţifi ce şi tehnice. Activitatea de 
creaţie şi ştiinţifi că este liberă conform Constituţiei 
Cubei (art. 38 lit.j) [22]. Cu părere de rău însă, aceas-
tă prevedere este formală din moment ce statul îşi 
fundamentează politica sa în domeniul educaţiei şi 
culturii pe concepţia ştiinţifi că marxist-leninistă (art. 
38. lit. a). Libertatea tuturor formelor de creaţie este 
un drept al tuturor cetăţenilor – consacră Constitu-
ţia Egiptului (art. 46). La fel şi Finlanda (art. 16 din 
Constituţie) proclamă libertatea activităţii ştiinţifi ce 
şi artistice [23]. Statul recunoaşte libertatea creaţiei 
ştiinţifi ce, artistice şi de alt gen în Letonia (art. 113 

din Constituţie). Libertatea ştiinţei, artei şi a altor ge-
nuri de creaţie, inclusiv drepturile care provin din ac-
tivitatea ştiinţifi că, de creaţie sau alt gen de activitate 
intelectuală este garantată în Macedonia (art. 47 din 
Constituţie) [24]. Constituţia Lituaniei (art. 42) dec-
lară că ştiinţa, cultura şi cercetarea sunt libere [25]. 
Libertatea cercetărilor ştiinţifi ce este garantată de 
Qatar (art. 47 din Constituţie) [26], Kuwait (art. 36 
din Constituţie) [27]. În Brazilia (art. IX din Con-
stituţie) activitatea intelectuală, artistică, ştiinţifi că 
şi comunicaţională este liberă, nu poate fi  cenzurată 
şi nu are nevoie de permisiune [28]. Conform Con-
stituţiei Coreei de Nord (art. 74), cetăţenii dispun 
de libertatea activităţii ştiinţifi ce şi artistico-literare 
[29]. La fel şi în Kârgâzstan (art. 36 din Constituţie) 
cultura, arta, literatura şi ştiinţa sunt libere [30].

Unele constituţii nu consacră libertatea crea-
ţiei ştiinţifi ce şi artistice, ci doar garantarea aces-
tor activităţi. Astfel, Constituţia Republicii Mol-
dova (art. 33) garantează libertatea creaţiei artistice 
şi ştiinţifi ce [31]. Constituţia Croaţiei (art. 68) ga-
rantează libertatea creaţiei ştiinţifi ce, culturale şi 
artistice [32]. În Elveţia libertatea învăţământului şi 
cercetării ştiinţifi ce este garantată (art. 20 din Con-
stituţie) [33], în Slovenia (art. 59 din Constituţie) 
este garantată libertatea cercetărilor ştiinţifi ce şi a 
creaţiei [34]. Conform Constituţiei Yemenului (art. 
27), statul garantează libertatea cercetărilor ştiinţi-
fi ce şi realizărilor în literatură, artă şi cultură [35]. 
Aceste realizări însă trebuie să corespundă spiritu-
lui şi scopului Constituţiei. Articolul 44 alin. 1 din 
Constituţia Federaţiei Ruse stipulează că fi ecăruia 
i se garantează libertatea creaţiei literare, artistice, 
ştiinţifi ce, tehnice şi de alt gen [36]. Constituţia Al-
baniei (art. 58) garantează tuturor libertatea creaţiei 
artistice şi a cercetărilor ştiinţifi ce, inclusiv venitul 
obţinut în urma acestor activităţi [37]. Libertatea 
cercetărilor ştiinţifi ce este garantată şi de Constitu-
ţia Cehiei (art. 15) [38]. În Polonia fi ecăruia i se ga-
rantează libertatea creaţiei artistice, cercetărilor şti-
inţifi ce, publicarea rezultatelor acestora (art. 73 din 
Constituţie). Prin dispoziţiile art. 54 din Constituţie, 
în Ucraina cetăţenilor li se garantează libertatea cre-
aţiei ştiinţifi ce şi tehnice [39].

În perspectiva creării unor condiţii optime 
pentru realizarea libertăţii creaţiei ştiinţifi ce şi 
artistice, constituţiile obligă statul să întreprindă 
acţiuni concrete în acest scop. Astfel, Сonstituţia 
Afganistanului (art. 47) obligă statul să elabore-
ze programe efi ciente pentru dezvoltarea ştiinţei, 
culturii, literaturii şi artei [40]. Statul garantează 
drepturile autorilor, inventatorilor şi exploratorilor, 
stimulează şi susţine cercetările ştiinţifi ce în toate 
domeniile. Potrivit Constituţiei Coreei de Nord, 
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statul contribuie la creşterea nivelului teoretico-
ştiinţifi c al învăţământului tehnic şi instruirii în do-
meniul ştiinţelor sociale şi fundamentale (art. 46); 
instituie principiul Juche* în activitatea de cerce-
tare ştiinţifi că, aplică cele mai recente realizări ale 
ştiinţei şi tehnicii, explorează cele mai noi ramuri 
ale ştiinţei şi tehnicii, contribuind astfel la ridicarea 
ştiinţei şi tehnicii din ţară la standardele mondiale 
(art. 50); elaborează planul de dezvoltare a ştiinţei 
şi tehnicii, stabilind disciplina realizării consecu-
tive a acestuia, consolidează colaborarea creativă 
dintre lucrătorii tehnico-ştiinţifi ci şi producători, 
accelerând, astfel, procesul de dezvoltare a ştiinţei 
şi tehnicii din ţară (art. 51); dezvoltă literatura şi 
arta originalе şi revoluţionare, naţionale după formă 
şi socialiste după conţinut (art. 52); ajută lucrătorii 
din sfera creaţiei, oamenii de artă să elaboreze opere 
măreţe, de înalt artistism, atrage masele largi în acti-
vităţile literar-artistice (art. 52). Constituţia Croaţiei 
stipulează (art. 68) că statul este obligat să contribu-
ie şi să ajute la dezvoltarea ştiinţei, culturii şi artei; 
să protejeze valorile ştiinţifi ce, culturale şi artisti-
ce în calitatea lor de patrimoniu naţional spiritual. 
Conform Constituţiei Cubei, statul socialist: asigură 
progresul ştiinţei, tehnicii şi culturii din ţară (art. 8); 
stimulează şi asigură cercetările ştiinţifi ce, în primul 
rând cele care sunt orientate spre soluţionarea proble-
melor ce prezintă interes pentru întreaga societate şi 
bunăstarea poporulu i (art. 38 lit. j)); orientează, dez-
voltă şi stimulează cultura şi ştiinţa sub toate formele 
de manifestare a acestora (art. 38 alin. 1); favorizea-
ză implicarea lucrătorilor în activitatea ştiinţifi că şi 
dezvoltarea ştiinţei (art. 38 lit. z). Pentru asigurarea 
libertăţii tuturor formelor de creaţie,  statul egiptean 
se obligă: să dezvolte sferele ştiinţei, artei, literatu-
rii, să fi nanţeze novatorii şi inventatorii, să protejeze 
inovaţiile şi invenţiile lor şi să le aplice spre binele 
societăţii (art. 46 din Constituţie); să garanteze li-
bertatea cercetărilor ştiinţifi ce şi literare; să prote-
jeze autonomia academiilor de ştiinţe şi lingvistice 
şi a centrelor de cercetare şi să repartizeze între ele 
un procent sufi cient din venitul naţional (art. 59 din 
Constituţie). Conform Constituţiei Chinei, statul 
dezvoltă ştiinţele sociale şi exacte, popularizează 
cunoştinţele tehnico-ştiinţifi ce, stimulează realiză-
rile din domeniul activităţii de cercetare ştiinţifi că, 

invenţiile şi descoperirile în domeniul tehnicii (art. 
20) [41]. Confederaţia elveţiană încurajează cerce-
tarea ştiinţifi că şi inovaţia, gestionând, creând sau  
restabilind, în acest scop, centre de cercetare (art. 
64 din Constituţie). Guvernul Etiopiei (art. 51 din 
Constituţie) este obligat să stabilească şi să aplice 
standarde naţionale şi principii de bază ale politi-
cii în domeniul ştiinţei şi tehnologiilor, inclusiv în 
protecţia şi dezvoltarea patrimoniului cultural şi 
istoric [42]. Guvernul mai este obligat: să susţină, 
conform principiului egalităţii, creşterea şi îmbogă-
ţirea culturii şi tradiţiilor care corespund drepturilor 
fundamentale, demnităţii umane, ideilor şi normelor 
democratice, inclusiv dispoziţiilor din Constituţie; 
să acorde suport pentru dezvoltarea artei, ştiinţei şi 
tehnologiilor în măsura în care permit resursele ţării 
(art. 91 din Constituţie). Constituţia Greciei pune în 
sarcina statului îndatorirea de a avea grijă de dez-
voltarea şi răspândirea artei şi ştiinţei (art. 16). Gu-
vernul Iranului trebuie să întreprindă toate acţiunile 
pentru promovarea iniţiativei şi spiritului cercetător 
în toate sferele ştiinţei, tehnicii, culturii şi islamu-
lui prin crearea centrelor de cercetare şi stimularea 
cercetătorilor (art. 3 alin. 10 din Constituţie) [43]. 
În Qatar (art. 24 din Constituţie) stimularea ştiinţei, 
artelor, protecţia patrimoniului cultural şi naţional, 
contribuirea la efectuarea cercetărilor ştiinţifi ce este 
una dintre sarcinile statului. Statul azer (art. 16 din 
Constituţie) sprijină dezvoltarea culturii, ştiinţei şi 
artei, asigură protecţia moştenirii istorice, materi-
ale şi spirituale a poporului [44]. Statul portughez 
(art. 73 din Constituţie) este obligat să contribuie 
la democratizarea instituţiilor culturale, stimulând 
şi asigurând accesul tuturor cetăţenilor la realizările 
culturii şi la creaţie [45]. Cât priveşte creaţia ştiinţi-
fi că şi descoperirile, inclusiv inovaţiile tehnologice, 
acestea sunt stimulate şi susţinute de stat în aşa fel 
încât să asigure libertatea şi autonomia respectivă, 
creşterea concurenţei şi interacţiunea dintre insti-
tuţiile ştiinţifi ce şi întreprinderi. Totuşi, una dintre 
sarcinile primordiale ale statului (art. 81 lit. j) din 
Constituţie) constă în asigurarea unei politici ştiin-
ţifi ce şi tehnologice pentru dezvoltarea favorabilă a 
ţării. Constituţia Vietnamului (art. 37) oferă ştiin-
ţei şi tehnicii un rol primordial în procesul de dez-
voltare social-economică [46]. În acest scop, statul 
elaborează şi implementează politica în domeniul 
ştiinţei şi tehnicii, dezvoltă ştiinţa şi tehnologiile 
moderne, are grijă de dezvoltarea echilibrată a tutu-
ror ramurilor ştiinţei în vederea creării bazelor ştiin-
ţifi ce pentru elaborarea vectorului primordial al po-
liticii şi legislaţiei în scopul renovării tehnologiilor, 
dezvoltării forţelor de producţie, ridicării califi cării 
în administrare, asigurarea calităţii optime şi ritmu-

*Doctrina Juche a fost introdusă în calitate de doctri-
nă de stat a Coreei de Nord şi este bazată pe trei principii: 
chaju – supremaţia ideologiei politice în viaţa zilnică a 
cetăţenilor; charip – construirea unei economii indepen-
dente fără ajutoare din afara ţării şi fără nicio deschide-
re spre cei consideraţi străini cauzei poporului corean; 
chawi – apărarea naţiunii fără ajutorul nimănui, cu orice 
risc şi orice mijloace.
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lui de dezvoltare a economiei în vederea asigurării 
aportului real în apărarea naţională şi securitatea 
statului. Statul vietnamez fi nanţează şi stimulează 
alocarea mijloacelor destinate ştiinţei din diferite 
surse fi nanciare, oferă condiţii privilegiate ramurilor 
prioritare ale ştiinţei şi tehnologiei, are grijă de pre-
gătirea şi utilizarea raţională a lucrătorilor tehnico-
ştiinţifi ci, în special ai celor cu un nivel înalt de cali-
fi care, asigură condiţii pentru creaţie şi munca plină 
de abnegaţie a oamenilor de ştiinţă, dezvoltă diverse 
forme de organizare a activităţii de cercetare ştiin-
ţifi că, raportează cercetările ştiinţifi ce la nivelul de 
dezvoltare social-economică a ţării, asigură legătura 
strânsă dintre cercetările ştiinţifi ce şi sfera de pro-
ducţie şi antreprenoriat (art. 38 din Constituţie). Un 
interes deosebit prezintă Constituţia Ungariei, care 
dispune (art. IX) că statul va proteja libertatea ştiin-
ţifi că şi de creaţie a Academiei de Ştiinţe a Ungariei 
şi a Academiei de Arte, asigurându-le autonomia in-
stituţională şi susţinere din fondurile de stat.

Conform Constituției Turkmenistanului, statul 
va stimula creaţia ştiinţifi că şi artistică şi disemina-
rea rezultatelor pozitive ale acestora, va contribui 
la dezvoltarea relaţiilor internaţionale în domeniul 
ştiinţei, culturii şi educaţiei (art. 10), la dezvolta-
rea ştiinţei, culturii, artei, creaţiei populare (art. 36) 
[47]. Constituţia Ucrainei (art. 54) obligă statul să 
contribuie la dezvoltarea ştiinţei, stabilirea relaţiilor 
ştiinţifi ce cu comunitatea internaţională.

Constituţia Kuwaitului (art. 14), obligă statul să 
contribuie la dezvoltarea ştiinţei, literaturii şi artei, 
inclusiv să susţină cercetările ştiinţifi ce. Statul, con-
form Constituţiei Lituaniei (art. 42), acordă sprijin 
culturii şi ştiinţei. Republica Macedonia (art. 47 
din Constituţie) contribuie, ajută şi protejează dez-
voltarea ştiinţei, artei şi culturii, contribuie şi ajută 
la dezvoltarea ştiinţifi că şi tehnologică. Constituţia 
Maltei (art. 8 din Constituţie) obligă statul să contri-
buie la dezvoltarea culturii, cercetărilor ştiinţifi ce şi 
tehnice [48]. În Spania (art. 44 din Constituţie) statul 
va încuraja şi proteja accesul la cultură, la care toţi 
cetăţenii au dreptul şi vor încuraja ştiinţa, cercetarea 
ştiinţifi că şi tehnică în benefi ciul interesului general 
[49]. Constituţia Yemenului (art. 27), obligă statul să 
asigure mijloacele necesare, susţinerea şi stimularea 
invenţiilor tehnico-ştiinţifi ce, operelor artistice şi să 
protejeze realizările din acest domeniu.

Recomandările UNESCO privind statutul 
cercetătorilor științifi ci, adoptate la 20 noiembrie 
1974 (art. 14) [50, p. 21-26], îndeamnă statele să 
depună eforturi pentru a crea condiţiile în care 
mediul academic, susţinut de stat, să dispună  de 
responsabilitate şi dreptul: de a activa în spiritul li-
bertăţii intelectuale a cercetătorilor, de a promova şi 

apăra adevărul ştiinţifi c în forma înţeleasă de ei; de a 
contribui la defi nirea scopurilor şi obiectivelor prog-
ramelor de cercetare pentru care sunt responsabili şi 
la stabilirea metodelor aplicate, care ar trebui să co-
respundă principiilor umanităţii şi standardelor soci-
ale şi de mediu; dreptul la libera exprimare a opiniei 
privitor la umanitatea, valoarea socială sau ecologi-
că a anumitor proiecte şi în calitate de ultim mijloc 
să renunțe la activitatea în cadrul proiectelor date, în 
cazul în care acest lucru este impus de conştiinţa lor; 
să aducă o contribuţie pozitivă şi constructivă la dez-
voltarea ştiinţei, culturii şi educaţiei din propria ţară, 
precum şi pentru atingerea obiectivelor naţionale, 
creşterea bunăstării concetăţenilor, sprijinul idealu-
rilor internaţionale şi a scopurilor ONU.

Unele ţări au decis crearea condiţiilor favora-
bile pentru realizarea libertăţii creaţiei ştiinţifi ce 
şi artistice prin responsabilizarea statului pentru 
starea de lucruri în domeniile vizate. Astfel, Con-
stituţia Emiratelor Arabe Unite (art. 5) dispune că 
federaţia este responsabilă pentru  ştiinţă şi poezie. 
În acelaşi timp, fi ecare emirat trebuie să urmărească 
activitatea ştiinţifi că desfăşurată pe teritoriul său şi 
să determine sarcinile acesteia [51].

În unele cazuri, constituţiile reglementează 
statutul autorităţilor chemate să administreze 
relaţiile ce ţin de creaţia ştiinţifi că şi artistică. 
De exemplu, art. 214 din Constituţia Egiptului este 
dedicat Consiliului Naţional pentru Educaţie şi Cer-
cetări Ştiinţifi ce. Conform Constituţiei, această au-
toritate elaborează strategia naţională educaţională 
pentru toate formele şi nivelurile, asigură interac-
ţiunea dintre niveluri, susţine cercetările ştiinţifi ce, 
elaborează standardele naţionale şi monitorizează 
respectarea lor.

În doctrina juridică, libertatea creaţiei, de regu-
lă, este inclusă în categoria aşa-numitelor drepturi 
culturale (uneori în categoria drepturilor civile) sau 
chiar în categoria drepturilor informaţionale [52]. 
Libertatea creaţiei, în calitatea sa de drept funda-
mental, se afl ă într-o relaţie interdependentă cu alte 
drepturi fundamentale, cum ar fi  inviolabilitatea 
vieţii private, dreptul la muncă, libertatea mijloace-
lor de informare în masă, dreptul la învăţătură, drep-
tul la asociere etc. [53, p. 6-10].

Unul dintre drepturile fundamentale care 
se afl ă în cea mai strânsă legătură cu libertatea 
creaţiei ştiinţifi ce şi artistice este libertatea opi-
niei şi a exprimării, care implică dreptul oricărei 
persoane de a căuta, a obţine şi a răspândi, fără 
consideraţii de frontieră, informaţii şi idei prin 
orice mijloc de exprimare [54, p. 86].

Consacrând libertatea creaţiei ştiinţifi ce şi artis-
tice, a cărei realizare este imposibilă fără libertatea 
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de exprimare, Constituţia nu poate obliga individul 
să gândească într-un fel sau altul (deşi au existat în-
cercări ale regimurilor totalitare). Pornind de la fap-
tul că prescripţii constituţionale privitoare la liber-
tatea creaţiei tradiţional sunt legate de libertatea de 
opinie, ultima fi ind un mijloc de exprimare a ideilor 
care rezultă din activitatea ştiinţifi că sau artistică, 
în majoritatea constituţiilor adoptate recent nor-
mele privind creaţia sunt delimitate de libertatea 
de opinie. 

În constituţii, normele referitoare la libertatea 
exprimării, de obicei, sunt completate cu norme pri-
vind interzicerea cenzurii (art. 22, Albania; art. 20, 
Kazahstan; art. 17, Cehia; art. 21, Coreea de Sud; 
art. 38, Croaţia; art. 77, Danemarca; art. 100, Le-
tonia; art. 29, Federaţia Rusă; art. 26, Slovacia; art. 
20, Spania; art. 30, Tadjikistan; art. 19, Haiti; art. 
59, Honduras). 

Unele constituţii, interzicând cenzura, se referă 
nemijlocit la realizările obţinute în cadrul cercetări-
lor ştiinţifi ce sau activităţile de creaţie. De exemplu, 
Constituţia Georgiei (art. 23) interzice amestecul în 
procesul de creaţie, inclusiv cenzura în domeniul ac-
tivităţii de creaţie [55]. O astfel de abordare întâlnim 
şi în Constituţia Braziliei (art. 5 alin. IX, art. 220).

Este cunoscut faptul că drepturile fundamentale 
sunt drepturi sociale, a căror realizare este posibilă 
doar prin cooperarea oamenilor, aceasta generând 
inevitabilitatea anumitor restrângeri ale drepturilor 
şi libertăţilor fundamentale. Motivele restrângerii 
drepturilor şi libertăţilor fundamentale sunt refl ecta-
te în majoritatea izvoarelor internaţionale în dome-
niul drepturilor omului [56]. 

După cum am mai menţionat, Constituţia 
Repub licii Moldova (art. 33) garantează liberta-
tea creaţiei artistice şi ştiinţifi ce. Aceasta nu pre-
supune însă că statul nu poate stabili anumite limite 
pentru realizarea acestei libertăţi. Drept reper juri-
dic serveşte art. 54 din Constituţie, conform căruia 
în ţara noastră nu pot fi  adoptate legi care ar suprima 
sau ar diminua drepturile şi libertăţile fundamentale 
ale omului şi ale cetăţeanului. Exerciţiul drepturilor 
şi libertăţilor nu poate fi  supus altor restrângeri de-
cât celor prevăzute de lege, care corespund norme-
lor unanim recunoscute ale dreptului internaţional şi 
sunt necesare în interesele securităţii naţionale, inte-
grităţii teritoriale, bunăstării economice a ţării, ordi-
nii publice, în scopul prevenirii tulburărilor în masă 
şi infracţiunilor, protejării drepturilor, libertăţilor şi 
demnităţii altor persoane, împiedicării divulgării in-
formaţiilor confi denţiale sau garantării autorităţii şi 
imparţialităţii justiţiei.

În viziunea noastră, libertatea creaţiei ştiinţifi ce 
şi artistice poate fi  limitată doar de gradul abilităţi-

lor de gândire abstractă, generalizare etc. Libertatea 
creativităţii şi metodele de cercetare aplicate dispun 
deja de restricţii de natură obiectivă legate de con-
diţiile de angajare şi cerinţele stipulate de legisla-
ţia muncii. Deoarece activitatea ştiinţifi că are loc 
în conformitate cu anumite programe, proiecte şi 
planuri, care reprezintă un anumit gen de sarcini de 
serviciu, obiectul şi metodele de cercetare în mare 
măsură sunt determinate de dispoziţiile respective, 
ţinând cont şi de opiniile comunităţilor ştiinţifi ce.

Libertatea creaţiei ştiinţifi ce şi artistice este de-
terminată şi de autodisciplină, deoarece „În ştiinţă 
persoana învaţă conştient să-şi subordoneze scopu-
rile sale celor generale, fără a pierde identitatea sa, 
ori realizările personale...” [57, p. 279-280].

Libertatea investigaţiilor ştiinţifi ce pune pe 
seama cercetătorului sarcina identifi cării valorilor. 
Fundamentarea clară şi formularea explicită sunt 
doar unele dintre calităţile judecăţilor care în me-
diul ştiinţifi c sunt recunoscute drept valori incon-
testabile. De faptul care sunt valorile preferate de 
cercetători, pe cât de importante sunt aceste valori 
în ambientul, a cărui opinie este importantă pentru 
un anumit savant, depinde nivelul cunoştinţelor do-
bândite de acesta [58, p. 12-17].

Analiza dispoziţiilor privitor la libertatea crea-
ţiei ştiinţifi ce şi artistice, consacrate în constituţiile 
mai multor state, ne face să credem că una din defi -
cienţele procesului de reglementare a relaţiilor ce ţin 
de realizarea acestui drept fundamental este deter-
minată şi de lipsa unor norme în Constituţia Repub-
licii Moldova care ar consacra principiile de bază 
ale politicii statului în acest domeniu, ar identifi ca şi 
sistematiza dispoziţii care să stabilească condiţii fa-
vorabile pentru dezvoltarea spirituală şi culturală a 
societăţii şi statului, ar fi xa alte sarcini concrete ale 
statului. În viziunea noastră, perfecţionarea de mai 
departe a legislaţiei în domeniul creaţiei ştiinţifi ce şi 
rezultatele acesteia trebuie să contribuie la sporirea 
efi cienţei ştiinţei, transformarea ei într-o forţă mot-
rice a societăţii.

Astăzi, mai mult ca niciodată este nevoie de 
promovarea unei politici de stat centrată pe  cerceta-
re, care ar include evenimente şi acţiuni importante 
capabile să contribuie la realizarea libertăţii creaţiei 
ştiinţifi ce şi artistice.

Din toate cele menţionate mai sus, conchidem 
următoarele:

• Creaţia ştiinţifi că şi artistică poate fi  privită ca 
un proces de creare a unor valori ştiinţifi ce şi cultu-
rale de către om şi care se evidenţiază prin noutatea, 
unicitatea, originalitatea lor social-istorică;

 • Libertatea creaţiei ştiinţifi ce şi artistice consac-
rate în art. 33 din Constituţia Republicii Moldova, 
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este un drept subiectiv constând dintr-o serie de îm-
puterniciri, cum ar fi  posibilitatea de acţiune, posi-
bilitatea de a solicita un comportament adecvat din 
partea unei persoane obligate, dreptul de a pretinde, 
probabilitatea apariţiei unor relaţii cu privire la uti-
lizarea anumitor benefi cii sociale;

• Educaţia este factorul primordial al dezvoltării 
economice, sociale şi spirituale a societăţii, o pre-
condiţie necesară pentru dezvoltarea fi ecărei fi inţe 
umane, a culturii şi prosperităţii acesteia. În acest 
context dreptul la învăţătură, consacrat în Constitu-
ţia Republicii Moldova, este de mare folos în reali-
zarea dreptului la libertatea creaţiei ştiinţifi ce, teh-
nice, literare, artistice şi altor forme de creativitate. 
Pentru a realiza pe deplin acest drept, este necesar 
de obţinut o educaţie corespunzătoare;

• Asigurarea libertăţii creaţiei ştiinţifi ce şi artis-
tice  presupune, mai întâi de toate, crearea condiţii-
lor decente de viaţă şi de activitate creativă omului, 
garantarea participării lui active în procesele so-
cio-economice şi culturale, inclusiv a unei protecţii 
sociale adecvate timpului de azi.
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