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Folia Canonica este un  spațiu rezervat exclusiv pentru  studia et iudicia critica linguis
maioribus litterature canonisticae exarata. 

În numărul de deschidere,  Lectori salutem exprimă clar intențiile editorilor:  desiderium
nostrum fovendi dialogi cooperationisque harmonicae inter catholicus diversarum Ecclesiarum
sui iuris, necnon inter catholicos et ceteros Christianos (praesertim orientales) exprimitur. 

Apare anual, din 1998, sub auspiciile a două institute importante de teologie din Ungaria:
Institutul  de  Drept  Canonic  al  Universității  Catolice  ″Pázmány  Péter″,  de  la  Budapesta,  și
Institutul Teologic Greco-Catolic ″Sf. Atanasie″, din Nyíregyháza.

Primul  număr  cuprinde  studii  ample  din  sfera  CIC  (Codex  Iuris  Canonici)  și  CCEO
(Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium). 

Câteva titluri atrag atenția în mod special: Questioni interrituali (interecclesiali) del diritto
dei sacramenti (Erdő  Péter),  Le novità del CCEO a proposito del Primato romano: il rapporto
Romano Pontefice - Patriarca (Dimitri Salachas). 

Astrid Kaptijn prezintă un raport al SIDC, Société Internationale de Droit Canonique et
de Legislations Religieuses Comparée, la Institutul Catolic din Paris, în 1998, cu ocazia editării
într-un singur corp de legi a canoanelor comune tuturor Bisericilor catolice orientale. Lucrările
conferinţei  au  fost  deschise  de  Cardinalul  Lustiger,  arhiepiscop  de  Paris  şi  Ordinariu  pentru
catolicii orientali din Franţa.

Alte teme din numerele următoare: Dreptul particular,  Dreptul penal,  penitenţă (nr.  2),
indulgenţe, viaţa consacrată (nr. 3), concordat, celibat, predarea Dreptului canonic (nr. 4). 
Subiectul comun al tuturor apariţiilor este Dreptul matrimonial. 

În numărul 2, Jósef Krukowski propune Il Matrimonio canonico con gli effetti civili (art.
10 del Concordato tra la Santa Sede e la Republica di Polonia), cu referire la legiferarea din 1998
care stabileşte drepturi şi obligaţii privitoare la căsătorie, pentru credincioşii din zece Biserici şi
comunităţi religioase din Polonia.

Numărul  3  semnalează  Laudatio  Reverendissimi  Patris  Domini  Professoris  Urbani
Navarrete  S.I.  occasione  tituli  doctoris  honoris  causa  Universitatis  Catholicae  de  ″Petro
Pazmany″ nominatae die 2 mensis Maii anni 2000 conferendi. Cu acest prilej, Francisco Javier
Egaňa, prorectorul  Universităţii Pontificale Gregoriene, observă că titlul este o recunoaştere a
contribuţiilor de Drept canonic ale întregii instituţii reprezentate de Urbano Navarrete.

Începând  cu  numărul  2,  revista  fusese  structurată  pe  trei  capitole  mari:  Studies,
Proceedings of the International Conferance Eastern Canon Law Bibliography,  completate de
News in brief,  Book reviews, dar şi indici de autori şi publicaţii. Revista ajunge astfel la câteva
sute de pagini, într-o prezentare sobră şi elegantă.

Proceedings of the International Conferance, o parte importantă a revistei, este destinată
Conferinţei  intenaţionale  din  februarie,  de  la  Budapesta.  În  1999,  primul  an  în  care  se
organizează,  conferinţa  îşi  propune  tema  Specific  Responsibilities  of  the  'Christifideles'  in
accordance with their Sacramental Mission. 

În anii  următori,  se specializează pe  Present-day Problems...,  mai  întâi  ...in Canonical
Processes,  iar  în  2001  ...in  Mixed  Marriages.  La  aceasta  din  urmă  participă  şi  Iuliu  Vasile
Muntean, profesor la Seminarul din Oradea, cu probleme practice în Celebrarea căsătoriei mixte
între greco-catolici  şi ortodocşi,  în România.  Conferenţiarii  invitaţi  sunt din Italia,  Germania,
Ungaria, dar şi din România, SUA şi Spania.



Secţiunea News in brief cuprinde ştiri din toată lumea creştină. În 1999, din India şi de la
Atena. În 2000, de la Constantinopol: Πραξις της καταταξεως εν τω Αγιολογιω της Εκκλησιας του
πρωτου Βασιλεως της Ουγγαριας Στεφανου (Decretul sinodal de canonizare a lui Ştefan, primul
rege  al  Ungariei)  şi  din  Ucraina:  înfiinţarea  unui  nou  Institut  de  Drept  canonic,  în  cadrul
Academiei Teologice din L'viv. În 2001, de la  Nyíregyháza, despre punerea pietrei de temelie
pentru noul sediu al Institutului Teologic Greco-Catolic.

Se  recenzează  lucrări  de  Drept  canonic  apărute  la  Vatican,  Roma,  Viena,  în  Ucraina,
Franţa, SUA sau la Budapesta. Codex Iuris Canonici apare în 1997, într-o a treia ediţie, revăzută,
corectată  şi  augmentată,  mai  ales  pentru  varianta  în  limba  italiană.  Peter  Gergeli  traduce  în
ucrainiană Egyházi Alkotmányjog (Dreptul constituţional canonic), cursul rectorului Universităţii
Catolice ″Pázmány Péter″, Erdő Péter.

Încă de la primul număr, revista îşi propune să prezinte Eastern Canon Law Bibliography,
o bibliografie a articolelor de drept canonic oriental. Se detaliază mai întâi perioada 1996-1998. 

În total, aceste patru numere prezintă 53 de General Works şi multe alte lucrări de autor, pe
anii  1999  (nr.  2),  2000  (nr.  3),  2001  (nr.  4),  repartizate  pe  capitolele  din  Codex  Canonum
Ecclesiarum Orientalium. Bibliografia este însoţită de un indice al autorilor.

Textele sunt propuse în limbi de circulaţie universală: italiană, engleză, germană. Sunt şi
texte în latină sau greacă, astfel încât revista este accesibilă teologilor din întreaga lume creştină. 

Materialele  prezentate  aici  pot  constitui  o  bună  bibliografie,  exhaustivă  şi  actualizată,
pentru studiul oricărui subiect de Drept canonic.


