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Încă de la prima sa apariţie, în anul 1956, Călăuza juristului s-a dorit a fi o punte de legătură 

între teorie şi practică. Eminentul profesor Tudor Popescu împreună cu discipolul său, profesorul 

Dumitru Florescu, reputat jurist şi făuritor de cărţi, au reuşit să realizeze, în câteva sute de pagini, 

un ghid prin labirintul de legi şi proceduri pentru cei aflaţi la început de drum în profesia de 

jurist, când teoria din facultate s-a vădit a nu fi întotdeauna suficientă pentru exercitarea la un 

standard rezonabil de calitate a profesiei juridice alese. 

Ulterior anului 1989, fiecare colectiv de autori ai lucrării, coordonaţi de profesorul Dumitru 

Florescu în demersul de reeditare, a actualizat cu rigoare numeroasele, foarte numeroasele 

modificări legislative, urmărind şi reuşind nu doar simpla reactualizare a normei legale, ci şi 

raportarea acesteia la procesul concret aplicativ specific diferitelor ramuri ale profesiei de jurist. 

Lucrarea, în forma actuală, constituie atât o continuare a operei începute cu peste jumătate de 

secol în urmă, cât şi o viziune contemporană, nu doar analitică, ci şi aplicativă, asupra normelor 

de drept naţional raportate la normele dreptului european, în concordanţă cu statutul României de 

stat membru al Uniunii Europene, începând cu anul 2007. 

Călăuza, în contextul arătat, analizează integrat instituţiile de drept material/procesual, 

recomandând în acelaşi timp şi modele sumare de ghidare practică, însoţite de jurisprudenţă. În 

considerentele teoretice ale fiecărei instituţii de drept material/procesual au fost avute în vedere 

exclusiv normele în vigoare, incluzând aici noile coduri, civil şi, respectiv, de procedură civilă. 

Jurisprudenţa recomandată vizează însă nu doar speţe cercetate prin prisma noilor coduri, ci şi pe 

baza vechilor coduri, formulându-se, unde a fost cazul, necesarele precizări şi raportări la norma 

nouă. S-a urmărit, în principal, în selecţionarea speţelor, ca, pe lângă informaţia ca atare, cititorul 

să fie familiarizat şi cu modul de apreciere a probelor de către judecător, cu raţionamentul logic 

şi juridic al acestuia. Acest deziderat a putut fi atins pentru că, spre deosebire de ediţiile 

anterioare ale Călăuzei, colectivul de autori al prezentei ediţii este format integral din jurişti 

practicieni strict specializaţi pentru fiecare domeniu abordat, mai exact judecători de la secţiile 

civile (inclusiv foste secţii comerciale), de contencios administrativ şi fiscal, de dreptul muncii, 

de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi Curtea de Apel Bucureşti şi notari, foşti judecători, cu 

vastă experienţă recunoscută, din cadrul Camerei Notarilor Publici Bucureşti. De aceea, opiniile 

formulate şi informaţiile oferite nu constituie doar rezultatul unor preocupări marginale ale 

autorilor, ci reprezintă chiar consecinţe ale exercitării cotidiene a obligaţiilor de serviciu ale 

acestora în procesul interpretativ, argumentativ şi decizional de aplicare instituţională a 

dreptului. 

Iată de ce apreciem că, în noua sa configuraţie, Călăuza juristului îşi va atinge nu doar scopul 

pentru care a fost concepută şi publicată iniţial în urmă cu mai bine de o jumătate de secol, acela 

de a oferi repere juriştilor aflaţi la început de drum şi cărora le urăm succes în profesie şi pe 

această cale, ci şi pe acela de a oferi repere celor care au depăşit de mai mult sau de mai puţin 

timp perioada debutului, dar care, firesc, sunt interesaţi prin natura profesiei de raţionamentele, 

argumentele şi deciziile exprimate instituţional în domeniul dreptului aplicat. 

Mulţumim pe această cale şi autorilor ediţiilor anterioare!  
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