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Lucrarea de faţă se circum-
scrie cercetării aspectelor 

fundamentale privind normati-
vitatea, interpretarea şi aplicarea 
dreptului în Republica Moldova, 
constituind, în literatura de specia-
litate moldovenească, o materiali-
zare a unui studiu unic de elabora-
re, într-o viziune cuprinzătoare şi 
unitară, a unui cadru de referinţe 
privind Omul şi Cetăţeanul şi de 
a-l face să adopte un comporta-
ment civic proactiv în societate. 

Cartea carismaticului jurist 
Mihai Corj, un pledant al adevă-
rului, este o primă încercare de a 
promova asemenea tip de lucrări 
în Republica Moldova.

Actualmente, pornind de la 
obiectivele europene din diverse 
domenii, societatea aşteaptă de la 
universitari elaborarea unor meca-
nisme care să impulsioneze auto-
rităţile publice să fie responsabile. 
De asemenea, luînd în considerare 

comportamentul, cu regret, repro-
şabil al unor reprezentanţi ai auto-
rităţilor publice locale şi centrale, 
care nu sînt receptivi la propuneri-
le unui simplu cetăţean, iar uneori 
chiar le desconsideră, identificarea 
şi sistematizarea propunerilor de 
perfecţionare a cadrului legislativ 
şi normativ se impun cu acuitate.

Astfel, prezenta lucrare este 
un instrument-model ştiinţifico-
didactic extrem de util în susţine-
rea eforturilor privind modificarea 
modului de instruire a viitorilor 
jurişti, precum şi pentru cetăţenii 
preocupaţi de problemele societă-
ţii noastre, de cunoaştere a conse-
cinţelor ce urmează să decurgă din 
aplicarea cunoştinţelor teoretice 
doctrinare, a legislaţiei etc. Insti-
tuţiile de învăţămînt superior tind 
să corespundă cerinţelor de con-
ştientizare a generaţiei tinere de 
necesitatea cunoaşterii şi respectă-
rii legilor, axîndu-şi activitatea pe 
relansarea şi consolidarea acelor 
sectoare ce au acceptat schimbă-
rile corespunzătoare în metodo-
logiile de predare şi în elaborarea 
şi organizarea resurselor de învă-
ţare.

Studiul de faţă a fost conceput 
şi elaborat într-o structură rigu-
roasă, întemeiat pe luarea în con-
siderare a problemelor teoretice şi 
practice şi raportat în mod remar-
cabil la un număr impunător de 
cazuri jurisprudenţiale, care sînt 
deosebit de utile pentru percepe-
rea diverselor probleme suscitate 
în doctrina juridică.

Profundul şi pasionatul jurist 
Mihai Corj expune în modul cel 
mai concludent materialul doctri-
nar şi cadrul legal în vigoare, pre-
cum şi interpretarea şi aplicarea 
acestora, totodată propunînd solu-
ţii concrete pentru fiecare speţă. 

Lucrarea „Sînt un simplu ce-
tăţean & Prin ştiinţă şi credinţă 
spre adevăr” apare într-un format 
original şi este constituită din trei-
sprezece capitole: „I – Propuneri 
de lege ferenda; II – Propuneri 
privind amendarea actelor Preşe-
dintelui Republicii Moldova; III 
– Propuneri de amendare a Hotă-
rîrilor Guvernului Republicii Mol-
dova; IV – Alegerea Preşedintelui 
Republicii Moldova; V – Propu-
neri privind îmbunătăţirea activi-
tăţii unor autorităţi; VI – Propu-
neri privind rectificarea unor acte 
oficiale; VII – Unele carenţe în 
actele normative şi/sau interpreta-
rea şi aplicarea eronată a acestora; 
VIII – Viciile societăţii în vizorul 
autorităţilor; IX – Unele acţiuni 
iresponsabile din partea repre-
zentanţilor unor autorităţi publice 
centrale şi locale; X – Apelul unui 
simplu cetăţean către autorităţile 
statului; XI – Propunerile privind 
corectarea erorilor pe site-ul www.
justice.md.; XII – Monitorizarea 
editării Monitorului Oficial al Re-
publicii Moldova; XIII – Soluţii 
jurisdicţionale din jurisprudenţa 
Curţii Constituţionale şi a instan-
ţelor de judecată de drept comun”. 
Cele inserate confirmă actualitatea 
problemelor dezvăluite în această 
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lucrare, tentativa de a prezenta şi 
a demonstra cu prisosinţă regle-
mentarea relaţiilor sociale, inter-
pretarea acestor raporturi juridice 
şi aplicarea lor, reflectînd asupra 
consecinţelor similare sau a situ-
aţiilor comparabile.

Rezumînd, vom reliefa că 
această carte conţine idei, reflecţii, 
ipoteze, probe şi exemple preg-
nante, demne de luat în conside-
rare, pentru a dinamiza societatea 
spre calea adevărului şi dreptăţii. 
Graţie inteligenţei şi consecvenţei, 
temerităţii şi tenacităţii juristului-
pedagog Mihai Corj – calităţi ale 
unui jurist adevărat, înzestrat cu 
harul investigaţiei, autorul eviden-
ţiază aspectele legale ce duc inevi-
tabil spre adevăr. 

În acelaşi context, savantul Mi-
hai Corj invită cetăţeanul să adop-

te o atitudine cetăţenească proac-
tivă, să cunoască normele de drept 
din diverse domenii în strînsă co-
nexiune cu realităţile sociale care 
le-au determinat, avînd drept scop 
descoperirea legităţilor ce acţio-
nează în sfera concretă de relaţii. 
Iar cadrele ştiinţifico-didactice şi 
tineretul studios sînt invitaţi să 
se angajeze în dezbateri ştiinţifi-
ce privind problemele şi lacunele 
existente în procesul administrării 
treburilor publice şi să elaboreze 
propuneri pentru depăşirea şi eli-
minarea acestora.

Într-o abordare inedită, prin in-
tenţia şi modalitatea cea mai eloc-
ventă de expunere, cartea „Sînt un 
simplu cetăţean & Prin ştiinţă şi 
credinţă spre adevăr” cu certitudine 
este o operă fundamentală de afla-
re a adevărului, fapt ce ar obliga 

fiecare cetăţean – îndeamnă Mihai 
Corj – cel puţin să mediteze.

De asemenea, lucrarea se ba-
zează pe un vast material biblio-
grafic: acte normative oficiale, re-
surse doctrinare şi o listă relevan-
tă de pagini web, care vor inspira 
cetăţeanul să persevereze în ale 
cunoaşterii. 

În egală măsură, cartea este 
utilă şi pentru cadrele didactice 
din învăţămîntul juridic, şi pen-
tru cercetătorii ştiinţifici, şi pentru 
practicienii dreptului public şi ce-
lui privat.
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