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Anexa 1 
CODUL DE DREPT CANONIC 
Textul oficial şi traducerea în limba română 
CONSTITUŢIA APOSTOLICĂ 

SACRAE DISCIPLINAE LEGES 
VENERABILILOR FRAŢI 
CARDINALI, ARHIEPISCOPI, EPISCOPI, 
PREOŢI, DIACONI 
ŞI TUTUROR CELORLALŢI MEMBRI 
AI POPORULUI LUI DUMNEZEU 
IOAN PAUL AL II-LEA 

SLUJITOR AL SLUJITORILOR LUI DUMNEZEU 
SPRE VEŞNICA AMINTIRE 
În decursul secolelor, Biserica Catolică a obişnuit să reformeze şi să reînnoiască Legile 
disciplinei sacre, pentru ca - păstrându-se necontenit fidelitatea faţă de dumnezeiescul 
Întemeietor - ele să fie mai conforme cu misiunea salvifică ce i-a fost încredinţată. 
Îndemnaţi şi noi de acelaşi gând şi împlinind, în sfârşit, aşteptarea întregii lumi catolice, 
poruncim astăzi, 25 ianuarie 1983, promulgarea Codului de Drept Canonic revizuit. Făcând 

aceasta, gândul nostru se duce înapoi la aceeaşi zi, din anul 1959, când înaintaşul nostru 
Ioan al XXIII-lea, de fericită amintire, a anunţat pentru prima oară în mod public că a luat 
decizia de a reforma Corpus-ul legilor canonice în vigoare, ce fusese promulgat în 
solemnitatea Rusaliilor din anul 1917. 
Decizia de a reînnoi Codul a fost luată împreună cu alte două decizii, pe care acel Pontif le-a 
anunţat tot în aceeaşi zi: celebrarea unui sinod al diecezei de Roma şi convocarea unui 
conciliu ecumenic. Dintre aceste două evenimente - deşi primul nu are o legătură strânsă cu 

reformarea Codului - cel de-al doilea, adică celebrarea conciliului, este totuşi de o 
importanţă deosebită pentru problema pe care o discutăm şi în strânsă legătură cu ea. 
Dacă se pune întrebarea de ce a intuit Ioan al XXIII-lea necesitatea reformării Codului în 
vigoare, răspunsul poate fi găsit chiar în Codul promulgat în anul 1917. Există însă şi un alt 
răspuns, şi acesta e cel principal: reformarea Codului de Drept Canonic apărea întru totul 
voită şi cerută chiar de Conciliu, care şi-a concentrat cea mai mare atenţie asupra Bisericii. 
Desigur, când a fost anunţată pentru prima oară necesitatea revizuirii Codului, Conciliul era 

o chestiune de viitor. Trebuie apoi adăugat şi faptul că actele magisteriului său, îndeosebi 
învăţătura sa despre Biserică, au fost puse la punct abia în anii 1962-1963. Cu toate 
acestea, toţi vedem că intuiţia lui Ioan al XXIII-lea a fost cât se poate de exactă şi trebuie 
afirmat pe drept cuvânt că decizia sa a privit în perspectivă la binele Bisericii. 
De aceea, noul Cod, care este publicat astăzi, a avut absolută nevoie de opera Conciliului şi, 
deşi a fost anunţat împreună cu Conciliul, din punct de vedere cronologic îi urmează, 

deoarece lucrările întreprinse pentru pregătirea lui, care trebuiau să se bazeze pe Conciliu, 
nu au putut începe decât după terminarea acestuia. 
Întorcându-se astăzi gândul nostru spre începutul acelui drum lung, adică la ziua de 25 
ianuarie 1959, şi la persoana lui Ioan al XXIII-lea, iniţiatorul revizuirii Codului, trebuie să 
recunoaştem că acest Cod a izvorât din una şi aceeaşi intenţie: necesitatea de a reînnoi 
viaţa creştină. De fapt, întreaga operă a Conciliului şi-a extras normele şi orientarea mai ales 
din această intenţie. 
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Dacă luăm în consideraţie natura lucrărilor premergătoare promulgării Codului, precum şi 
modul în care ele au fost efectuate, îndeosebi în timpul pontificatului lui Paul al VI-lea şi al 
lui Ioan Paul I, şi de atunci până azi, este absolut necesar să se scoată bine în evidenţă 
faptul că aceste lucrări au fost duse la bun sfârşit într-un excepţional spirit de colegialitate, 
şi acest lucru este valabil nu numai în ce priveşte redactarea materială a operei, dar chiar 
substanţa însăşi a legilor elaborate. 
Acest aspect colegial, care caracterizează cât se poate de bine procesul de formare a 
Codului, corespunde perfect cu magisteriul şi spiritul Conciliului Vatican II. De aceea, Codul, 

nu numai în conţinutul său, dar şi în însăşi geneza sa, permite să se vadă inspiraţia ce vine 
din acest Conciliu, în ale cărui documente Biserica, "sacrament universal de mântuire" (cf. 
Const. Dogm. despre Biserică Lumen gentium 1,5,48), este prezentată ca popor al lui 
Dumnezeu, iar structura ei ierarhică este întemeiată pe Colegiul apostolilor împreună cu 
Capul acestuia. 
Din acest motiv, Episcopii şi episcopatele au fost invitaţi să colaboreze la pregătirea noului 
Cod, şi astfel, pe parcursul unui drum atât de lung, cu o metodă cât mai colegială posibil, să 
se maturizeze, puţin câte puţin, formulele juridice, care apoi trebuiau să fie utilizate de 
întreaga Biserică. În plus, în toate fazele acestei lucrări au participat şi experţi, adică 
persoane specializate în teologie, în istorie şi, mai ales, în Dreptul Canonic, care au fost 
chemaţi din toate părţile lumii. 
Tuturor şi fiecăruia în parte le manifestăm astăzi sentimentele noastre de vie recunoştinţă. 
În primul rând, apar în faţa ochilor noştri cardinalii răposaţi, care au condus Comisia 
pregătitoare: cardinalul Pietro Ciriaci, care a început lucrarea, şi cardinalul Pericle Felici, care 

ani de-a rândul a coordonat desfăşurarea lucrărilor, aproape până la terminarea lor. Ne 
gândim apoi la secretarii aceleiaşi Comisii: mons. Giacomo Violardo, devenit ulterior 
cardinal, şi părintele Raimundo Bigador, membru al Societăţii lui Isus, ambii oferindu-şi 
darurile ştiinţei şi înţelepciunii lor în îndeplinirea acestei funcţii. Împreună cu ei, îi amintim 
pe cardinalii, arhiepiscopii, episcopii şi pe toţi aceia care au fost membri ai acelei Comisii, ca 
şi pe consultanţii fiecărui grup de studii, care s-au dedicat în aceşti ani unei activităţi atât de 

dificile, dar pe care între timp Dumnezeu i-a chemat la răsplata veşnică. Pentru sufletele 
tuturor acestora se înalţă la Dumnezeu rugăciunea noastră. 
Dar ne place să-i amintim şi pe cei care sunt în viaţă, în primul rând, pe actualul preşedinte 
al Comisiei, venerabilul frate Rosalio Castillo Lara, care foarte mult timp a desfăşurat o 
muncă remarcabilă într-o funcţie atât de importantă; apoi pe iubitul nostru fiu Wilhelm 
Onclin, preot care a contribuit enorm de mult, cu tenacitate şi zel, la terminarea cu bine a 
lucrării, şi pe toţi ceilalţi care, în cadrul aceleiaşi Comisii, fie în calitate de membri cardinali, 

fie în calitatea de Oficiali, consultanţi şi colaboratori în grupurile de studii sau în alte oficii, au 
avut o contribuţie foarte valoroasă la elaborarea şi desăvârşirea unei opere atât de 
importante şi complexe. 
Aşadar, promulgând astăzi Codul, suntem pe deplin conştienţi că acest act provine din 
autoritatea noastră de Pontif şi, prin urmare, îmbracă un caracter "primaţial". Dar tot atât de 
conştienţi suntem că acest Cod, în ce priveşte conţinutul său, reflectă grija colegială faţă de 
Biserică a tuturor fraţilor noştri în episcopat; ba, mai mult, făcând o anumită asemănare cu 

Conciliul însuşi, acest Cod trebuie considerat ca fiind rodul unei colaborări colegiale izvorâte 
din eforturile convergente ale persoanelor şi instituţiilor specializate răspândite în întreaga 
Biserică. 
Se pune o a doua întrebare: ce este Codul de Drept Canonic? Pentru a da un răspuns corect 
la această întrebare, trebuie să ne întoarcem cu mintea la îndepărtata moştenire a dreptului, 
conţinută în cărţile Vechiului şi Noului Testament, din care provine, ca de la izvorul său 
principal, întreaga tradiţie juridică şi legislativă a Bisericii. 

De fapt, Cristos Domnul nicidecum nu a abolit moştenirea bogată a Legii şi a profeţilor, care 
s-a format treptat din experienţa istorică a poporului lui Dumnezeu în Vechiul Testament, 
dar a desăvârşit-o (cf. Mt 5,17), astfel încât să aparţină într-o manieră nouă şi mai elevată 
la moştenirea Noului Testament. De aceea, chiar dacă sfântul Paul, prezentând misterul 
pascal, învaţă că justificarea nu se dobândeşte prin faptele legii, ci prin credinţă (cf. Rom 
3,28; Gal 2,16), el totuşi nu exclude obligativitatea Decalogului (cf. Rom 13,8-10; Gal 5,13-
25; 6,2) şi nu neagă importanţa disciplinei în Biserica lui Dumnezeu (cf. 1Cor cap. 5 şi 6). În 
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felul acesta, scrierile Noului Testament ne permit să cunoaştem şi mai mult importanţa 
însăşi a disciplinei şi să putem înţelege mai bine cât de strâns unită este ea cu caracterul 
salvific al mesajului evanghelic. 
Astfel stând lucrurile, apare destul de limpede că scopul Codului nu este nicidecum de a 
înlocui în viaţa Bisericii credinţa, harul şi, mai ales, carismele credincioşilor. Dimpotrivă, 
Codul tinde mai degrabă să creeze în societatea eclezială o ordine care, acordând iubirii 
primatul, de asemenea, harului şi carismelor, să faciliteze totodată dezvoltarea lor 
armonioasă atât în viaţa societăţii ecleziale, cât şi în aceea a fiecărui membru al acestei 

societăţi. 
Fiind Codul principalul document legislativ al Bisericii bazat pe moştenirea juridică şi 
legislativă a revelaţiei şi a tradiţiei, el trebuie considerat un instrument indispensabil pentru 
a se asigura ordinea necesară atât în viaţa individuală şi socială, cât şi în activitatea însăşi a 
Bisericii. De aceea, pe lângă elementele fundamentale ale structurii ierarhice a Bisericii, 
stabilite pe dumnezeiescul Întemeietor sau înrădăcinate în tradiţia apostolică, sau, în orice 
caz, în tradiţia foarte veche, precum şi pe lângă principalele norme privind exercitarea triplei 
funcţii încredinţate aceleiaşi Biserici, Codul trebuie să stabilească şi unele reguli şi norme de 
comportare. 
Acest instrument, care este Codul, corespunde pe deplin cu natura Bisericii, îndeosebi aşa 
cum este ea prezentată de magisteriul Conciliului Vatican II, în general, şi de către doctrina 
ecleziologică a acestuia, în special. Mai mult, într-un anumit sens, acest Cod nou poate fi 
considerat ca un mare efort de a traduce în limbaj canonistic însăşi această doctrină, adică 
ecleziologia conciliară. Deşi practic este imposibil să se transpună în mod perfect în limbaj 

canonistic imaginea Bisericii, aşa cum este ea prezentată de învăţătura Conciliului, totuşi 
Codul trebuie să-şi îndrepte mereu privirea spre ea ca spre principalul său model, şi din firea 
lui este ţinut să redea conţinutul sau trăsăturile esenţiale ale acestei imagini. 
De aici provin câteva criterii fundamentale după care se ghidează întregul Cod, atât în ce 
priveşte conţinutul, cât şi în ce priveşte limbajul. 
S-ar putea afirma că de aici derivă acea notă caracteristică în virtutea căreia Codul este 

considerat ca o completare a magisteriului oferit de Conciliul Vatican II, îndeosebi de 
constituţiile Lumen gentium şi Gaudium et spes. 
Aşadar, ceea ce constituie noutatea esenţială a Conciliului Vatican al II-lea - în continuitate 
cu tradiţia legislativă a Bisericii - mai ales cu privire la doctrina sa ecleziologică, constituie, 
de fapt, şi noutatea actualului Cod. 
Între elementele care redau imaginea adevărată şi specifică a Bisericii trebuie menţionate 
mai ales următoarele: învăţătura conform căreia Biserica este popor al lui Dumnezeu (cf. 

Lumen gentium, 2), iar autoritatea ierarhică, slujire (cf. ibid., 3); apoi învăţătura potrivit 
căreia Biserica este comuniune, pe baza căreia se stabilesc relaţiile ce trebuie să existe între 
Bisericile particulare şi Biserica universală, între colegialitate şi primat; de asemenea, 
învăţătura conform căreia toţi membrii poporului lui Dumnezeu sunt părtaşi, fiecare în felul 
său specific, la tripla funcţie a lui Cristos: sacerdotală, profetică şi regească; acestei 
învăţături i se alătură şi cea referitoare la îndatoririle şi drepturile credincioşilor creştini, 
îndeosebi ale laicilor; în sfârşit, interesul pe care Biserica trebuie să-l aibă faţă de 

ecumenism. 
Dacă, aşadar, Conciliul Vatican al II-lea a scos din tezaurul tradiţiei lucruri vechi şi noi, iar 
noutatea constă tocmai în aceste elemente pe care le-am menţionat mai sus, ca, de altfel, şi 
în altele, atunci e limpede că şi Codul trebuie să-şi însuşească această caracteristică de 
fidelitate în noutate şi de noutate în fidelitate, conformându-se ei atât în ceea ce priveşte 
conţinutul, cât şi în ceea ce priveşte limbajul. 
Noul Cod de Drept Canonic vede lumina într-un moment în care Episcopii întregii Biserici nu 

numai că îi cer promulgarea, dar i-o cer cu insistenţă şi chiar cu nerăbdare. 
Într-adevăr, Codul de Drept Canonic este absolut necesar Bisericii. Fiind constituită ca un 
organism social şi vizibil, Biserica are nevoie de norme pentru ca structura ei ierarhică şi 
organică să fie vizibilă, exercitarea funcţiilor ce i-au fost încredinţate de dumnezeiescul 
Întemeietor, îndeosebi puterea sacră şi administrarea sacramentelor, să fie bine organizată, 
legăturile reciproce dintre credincioşi să fie reglementate după dreptate bazată pe caritate, 
drepturile fiecăruia să fie precizate şi garantate şi, în fine, iniţiativele comune, asumate în 
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vederea trăirii desăvârşite a vieţii creştine, să fie vizibilă, exercitarea funcţiilor ce i-au fost 
încredinţate de dumnezeiescul Întemeietor, îndeosebi puterea sacră şi administrarea 
sacramentelor, să fie bine organizată, legăturile reciproce dintre credincioşi să fie 
reglementate după dreptate bazată pe caritate, drepturile fiecăruia să fie precizate şi 
garantate şi, în fine, iniţiativele comune, asumate în vederea trăirii desăvârşite a vieţii 
creştine, să fie sprijinite, întărite şi promovate de legi canonice. 
În sfârşit, prin natura lor, legile canonice cer să fie respectate; de aceea, s-a depus tot 
efortul ca, în îndelungata elaborare a Codului, normele să fie formulate cu grijă şi bazate pe 

un solid fundament juridic, canonic şi teologic. 
După toate aceste consideraţii, să sperăm că noua legislaţie canonică va deveni un mijloc 
eficient care să permită Bisericii să se dovedească din ce în ce tot mai capabilă în a-şi 
îndeplini în lume misiunea salvatoare. 
Oferim tuturor cu plăcere şi încredere aceste consideraţii ale Noastre, acum, cu prilejul 
promulgării principalului Corpus de legi ecleziastice pentru Biserica Latină. 
Să dea Dumnezeu ca bucuria şi pacea, împreună cu dreptatea şi ascultarea, să facă să fie 
respectat acest Cod, şi ceea ce este poruncit de către cap să fie respectat şi de către corp. 
Încrezători, aşadar, în ajutorul harului dumnezeiesc, sprijiniţi de autoritatea sfinţilor apostoli 
Petru şi Paul, pe deplin conştienţi de ceea ce îndeplinim, acceptând dorinţele Episcopilor din 
lumea întreagă, care au colaborat cu noi cu afect colegial, în virtutea autorităţii supreme cu 
care suntem învestiţi, prin această Constituţie a noastră, care să fie mereu valabilă în viitor, 
promulgăm prezentul Cod aşa cum a fost el întocmit şi revizuit şi, totodată, poruncim ca de 
acum înainte să aibă putere de lege pentru întreaga Biserică Latină şi îl încredinţăm în paza 

şi supravegherea tuturor acelora care au datoria de a-l face să fie respectat. Şi pentru ca toţi 
să poată să se informeze cum trebuie şi să cunoască mai profund aceste dispoziţii înainte ca 
ele să între în vigoare, declarăm şi poruncim ca ele să aibă putere de lege din prima zi a 
Adventului din acest an 1983, în ciuda existenţei oricăror dispoziţii, constituţii, privilegii - 
chiar vrednice de o semnalare specială şi particulară - şi cutume contrare. 
Aşadar, îi îndemnăm pe toţi fiii Noştri preaiubiţi să respecte cu sinceritate şi bunăvoinţă 

normele propuse, cu speranţa că se va reintroduce în Biserică o disciplină activă şi că, în 
consecinţă, cu ajutorul Preasfintei Fecioare Maria, Maica Bisericii, va spori din ce în ce tot 
mai mult grija pentru mântuirea sufletelor. 
Roma, Palatul Vatican, 25 ianuarie 1983, al cincilea an al Pontificatului Nostru. 
PAPA IOAN PAUL AL II-LEA 
Prefaţă 
Chiar din primele veacuri ale Bisericii s-a introdus obiceiul de a aduna împreună sfintele 

canoane, pentru a se facilita cunoaşterea, aplicarea şi respectarea lor, îndeosebi de către 
clerici, deoarece, aşa cum atrăgea atenţia papa Celestin într-o scrisoare adresată episcopilor 
din Puglia şi Calabria, "nici unui preot nu-i este permis să ignore canoanele" (21 iulie 429. 
Cf. Jaffe 2, nr. 371; Mansi, IV, col. 469). În concordanţă cu aceste cuvinte este şi Conciliul al 
IV-lea din Toledo (a. 633) care, după refacerea disciplinei ecleziastice în regatul vizigoţilor, 
eliberat de arianism, stabilea: "Preoţii să cunoască Sfintele Scripturi şi canoanele", deoarece 
"ignoranţa - mama tuturor erorilor - trebuie evitată mai ales de către preoţii lui Dumnezeu" 

(can. 25; Mansi X, col. 627). 
De fapt, în decursul primelor zece secole au apărut nenumărate colecţii de legi ecleziastice, 
în cea mai mare parte alcătuite de persoane particulare, care conţineau cu precădere 
normele date de concilii şi de pontifii români, precum şi altele extrase din izvoare de mai 
mică importanţă. Pe la jumătatea secolului al XII-lea, această acumulare de colecţii şi de 
norme, nu de puţine ori în dezacord unele cu altele, a fost transformată - tot din iniţiativă 
particulară - de către monahul Graţian într-o culegere unitară de legi şi colecţii pe care a 

intitulat-o "Concordia discordantium canonum". Această "armonizare", care mai apoi a primit 
denumirea de Decretum Gratiani, a constituit prima parte a acelei mari colecţii de legi 
ecleziastice, care, după exemplul lui Corpus Iuris Civilis al împăratului Iustinian, a fost 
numită Corpus Iuris Canonici şi cuprindea legile emise, timp de aproape două secole, de 
autoritatea supremă a pontifilor români, cu ajutorul unor specialişti în dreptul canonic, 
numiţi "glosatori". Pe lângă Decretum Gratiani, în care erau conţinute legile anterioare, acest 
Corpus constă din Liber Extra al lui Grigore al IX-lea, Liber VI al lui Bonifaciu al VIII-lea, 
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Clementinae sau colecţia lui Clement al V-lea, promulgată de Ioan al XXII-lea, cărora li se 
adaugă Extravagantes ale lui Ioan al XXII-lea şi Extravagantes communes, adică decre-talii 
ale diferiţilor pontifi români, niciodată reunite într-o colecţie autentică. Dreptul ecleziastic 
care este conţinut în acest Corpus constituie "dreptul clasic" al Bisericii Catolice şi poartă în 
general această denumire. 
Acestui Corpus al Bisericii Latine îi corespunde într-un fel Syntagma Canonum sau Corpus 
canonum orientale din Biserica greacă. 
Legile care au urmat, mai ales cele emise pe vremea reformei catolice înfăptuite de Conciliul 

Tridentin şi cele promulgate de diferitele congregaţii ale Curiei române, nu au fost niciodată 
adunate într-o colecţie unică, şi acesta a fost motivul pentru care legislaţia răspândită în 
afara lui Corpus Iuris Canonici a format, odată cu trecerea timpului, "un imens cumul de legi 
suprapuse unele peste altele", în care nu numai dezordinea, ci şi nesiguranţa împreună cu 
inutilitatea şi lacunele multor legi, toate laolaltă au făcut ca însăşi disciplina Bisericii Catolice 
să fie pusă din ce în ce mai mult într-o situaţie periculoasă şi critică. 
Ca urmare a acestui fapt, mulţi episcopi au cerut, chiar în perioada de pregătire a Conciliului 
Vatican I, apariţia unei colecţii de legi, nouă şi unică, pentru a rezolva într-un mod mai clar 
şi mai sigur problemele privind grija pastorală faţă de poporul lui Dumnezeu. Nefiind posibilă 
realizarea acestei opere de către conciliu, Scaunul apostolic, după ce a reglementat doar 
chestiuni mai urgente considerate ca având o legătură mai strânsă cu disciplina, s-a gândit 
la o nouă sistematizare a legilor. În cele din urmă, papa Pius al X-lea, chiar la începutul 
Pontificatului său, s-a ocupat personal de această problemă, luând hotărârea de a aduna şi 
de a reforma toate legile ecleziastice, şi a dat ordin ca lucrarea, sub îndrumarea cardinalului 

Pietro Gasparri, să fie dusă la bun sfârşit. 
Pentru realizarea unei opere atât de importante şi anevoioase, a fost necesară, în primul 
rând, rezolvarea problemei privind forma internă şi externă a noii colecţii. Abandonându-se 
sistemul de compilare, adică reproducerea pe larg a fiecărei legi după textul original, s-a 
adoptat metoda modernă de codificare, şi astfel, textele care conţineau şi propuneau un 
precept au fost redactate într-o formă nouă şi mai scurtă. Întregul material a fost apoi 

divizat în cinci cărţi, imitându-se substanţial sistemul instituţional al dreptului român: 
persoane, lucruri, acţiuni. Opera a fost realizată în decurs de doisprezece ani, contribuind la 
ea specialişti, consultanţi şi episcopi din întreaga Biserică. Trăsătura caracteristică a noului 
Cod este subliniată în preambulul can. 6: "De cele mai multe ori, Codul păstrează disciplina 
în vigoare, deşi introduce şi unele schimbări necesare". Deci nu este vorba de întocmirea 
unui nou drept, ci mai degrabă de aşezarea într-o formă nouă a dreptului în vigoare în acel 
moment. Decedând papa Pius al X-lea, această colecţie universală, exclusivă şi autentică a 

fost promulgată de urmaşul său, papa Benedict al XV-lea, în ziua de 27 mai 1917, şi a intrat 
în vigoare la 19 mai 1918. 
Dreptul universal conţinut în acest Cod pio-benedictin a fost unanim recunoscut şi a 
contribuit enorm de mult în timpurile noastre la promovarea eficientă a activităţii pastorale 
în întreaga Biserică ce dobândea între timp noi dimensiuni. Cu toate acestea, atât condiţiile 
externe ale Bisericii în lumea contemporană, care numai în câteva decenii a cunoscut 
răsturnări foarte rapide şi schimbări destul de grave în conduita morală, cât şi treptatele 

transformări interne ale comunităţii ecleziastice au făcut să fie din ce în ce tot mai necesară 
şi mai solicitată o revizuire a legilor canonice. De bună seamă, aceste semne ale timpurilor 
au fost văzute cu claritate de către papa Ioan al XXIII-lea care, anunţând pentru prima oară, 
la 25 ianuarie 1959, convocarea sinodului român şi a Conciliului Vatican al II-lea, a afirmat, 
în acelaşi timp, şi faptul că aceste evenimente constituiau pregătirea necesară pentru 
începerea unei atât de dorite reînnoiri a Codului. 
În realitate însă, deşi Comisia de revizuire a Codului de Drept Canonic fusese formată la 28 

martie 1963 (Conciliul deja începuse), avându-l ca preşedinte pe cardinalul Pietro Ciriaci, iar 
ca secretar pe preotul Giacomo Violardo, în reuniunea din 12 noiembrie a aceluiaşi an, 
membrii cardinali, împreună cu preşedintele, au ajuns la concluzia că lucrările propriu-zise 
de revizuire trebuiau să fie amânate şi că puteau fi reluate numai după terminarea 
conciliului. Într-adevăr, revizuirea trebuia să fie făcută în conformitate cu opţiunile şi 
principiile stabilite de conciliul însuşi. Între timp, Comisiei înfiinţate de Ioan al XXIII-lea, 
succesorul acestuia, Paul al VI-lea, i-a adăugat şaptezeci de consultanţi, iar ulterior a numit 
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alţi membri cardinali şi a chemat consultanţi din toată lumea, care să contribuie la realizarea 
operei. După promovarea preotului Giacomo Violardo în funcţia de secretar general al 
Congregaţiei pentru disciplina sacramentelor, la 24 februarie 1965, Suveranul Pontif l-a 
numit pe părintele Raimondo Bidagor S.J. în funcţia de secretar al Comisiei, iar în ziua de 17 
noiembrie a aceluiaşi an, l-a numit pe preotul Wilhelm Onclin în funcţia de secretar adjunct. 
Decedând cardinalul Ciriaci, la 21 februarie 1967, a fost numit în funcţia de pro-preşedinte 
fostul secretar al Conciliului Vatican al II-lea, Arhiepiscopul Pericle Felici, care, în ziua de 26 
iunie a aceluiaşi an, a fost cooptat în Sacrul Colegiu al cardinalilor, primind deci funcţia de 

preşedinte al Comisiei. După ce preotul Bigador a împlinit la 1 noiembrie 1973 vârsta de 80 
ani şi s-a retras din funcţia de secretar, la 12 februarie 1975 a fost numit în funcţia de 
secretar al Comisiei monseniorul Rosalio Castillio Lara S.D.B., episcop titular de Precausa şi 
coauditor de Trujjilo în Venezuela, care, după moartea prematură a cardinalului Felici, a fost 
numit la 17 mai 1982 pro-preşedinte al Comisiei. 
Spre sfârşitul Conciliului Vatican al II-lea, mai precis în ziua de 20 noiembrie 1965, a avut 
loc, în prezenţa papei Paul al VI-lea, o sesiune solemnă a Comisiei, la care au luat parte 
cardinalii membri, secretarii, consultanţii şi oficialii Secretariatului (constituit între timp), 
prilej cu care au fost inaugurate în mod public lucrările de revizuire a Codului. În discursul 
Suveranului Pontif au fost puse într-un fel bazele întregii lucrări şi s-a reamintit că Dreptul 
Canonic emană, de fapt, din însăşi natura Bisericii, că rădăcina lui se află în puterea de 
jurisdicţie pe care Cristos a acordat-o Bisericii, iar scopul lui îl constituie grija faţă de suflete, 
pentru ca ele să poată ajunge la mântuirea veşnică. În continuare este ilustrat caracterul 
specific al Dreptului Bisericii, este revendicată necesitatea împotriva celor mai răspândite 

obiecţii, se vorbeşte în treacăt de istoria progresului dreptului şi al colecţiilor şi, mai ales, 
este subliniată necesitatea urgentă a noii revizuiri, pentru ca disciplina Bisericii să fie 
adaptată cum se cuvine condiţiilor schimbate ale realităţii. 
Suveranul Pontif a indicat apoi comisiei două principii care trebuiau să călăuzească întreaga 
muncă de revizuire. În primul rând, nu era vorba numai de o nouă sistematizare a legilor, 
cum se procedase în elaborarea Codului pio-benedictin, dar, mai presus de toate, şi de o 

reformare a normelor, adaptându-le noilor mentalităţi şi necesităţi, chiar dacă vechiul drept 
trebuia să-i furnizeze fundamentele. În al doilea rând, în această muncă de revizuire trebuia 
să se ţină seama de toate decretele şi actele Conciliului Vatican al II-lea, deoarece în ele se 
găseau elementele de bază ale reînnoirii legislative, fie pentru că au fost deja emise unele 
norme care se refereau direct la instituţii noi şi la disciplina ecleziastică, fie pentru că era 
necesar ca bogăţiile doctrinale ale acestui conciliu, care au contribuit atât de mult la viaţa 
pastorală, să-şi aibă corolariile şi împlinirea necesară şi în legislaţia canonică. 

În anii care au urmat, Suveranul Pontif a repetat deseori membrilor Comisiei, prin 
numeroase discursuri, dispoziţii şi sugestii, aceste două principii şi el însuşi nu a încetat 
nicicând să dirijeze şi să urmărească întreaga lucrare. 
Pentru ca subcomisiile şi grupurile de studiu să poată începe această operă în mod organic, 
era, în primul rând, necesar să fie clarificate şi aprobate unele principii care să stabilească cu 
precizie calea de urmat în întreaga muncă de revizuire a Codului. Un grup central de 
consultanţi a pregătit textul unui document care, din ordinul Suveranului Pontif, a fost 

studiat de Adunarea Generală a Sinodului Episcopilor ce a avut loc în luna octombrie 1967. 
Episcopii au aprobat, aproape în unanimitate, următoarele principii: 
1. Reînnoind dreptul, trebuie să se păstreze întru totul caracterul juridic al noului Cod, lucru 
impus de natura socială a Bisericii. De aceea, Codul are datoria să dea norme care să 
prevadă ca toţi credincioşii creştini, trăind viaţa creştină, să devină părtaşi ai bunurilor ce le 
sunt oferite de Biserică, şi care să-i călăuzească spre mântuirea veşnică. În vederea acestui 
scop, Codul trebuie să stabilească şi să apere drepturile şi obligaţiile fiecăruia faţă de alţii şi 

faţă de societatea ecleziastică, în măsura în care ele au legătură cu cultul adus lui Dumnezeu 
şi cu mântuirea sufletelor. 
2. Între forul extern şi forul intern - distincţie care este specifică dreptului eclezial şi care 
durează de secole - să existe o strânsă coordonare, pentru a se evita astfel orice conflict 
între ele. 
3. Pentru a promova cât mai mult posibil grija pastorală faţă de suflete, în noul drept, pe 
lângă virtutea dreptăţii, să se ţină seama şi de caritate, temperanţă, bunăvoinţă şi 
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moderaţie, favorizându-se astfel echitatea nu numai în aplicarea legilor de către păstorii de 
suflete, ci şi în însăşi elaborarea legislaţiei; de aceea, să se renunţe la legile prea severe, ba 
chiar să se recurgă la îndemnuri şi recomandări în cazurile în care nu există necesitatea 
respectării stricte a dreptului, impusă de binele public şi de disciplina generală a Bisericii. 
4. Pentru ca legiuitorul suprem şi episcopii să desfăşoare o activitate armonizată în grija faţă 
de suflete, iar funcţia păstorilor să apară într-o formă mai pozitivă, facultăţile referitoare la 
dispensa de la legile generale, care până acum erau considerate facultăţi extraordinare, să 
devină facultăţi obişnuite, rămânând rezervate autorităţii supreme a Bisericii universale şi 

altor autorităţi superioare numai acele facultăţi care, pentru binele comun, cer o excepţie. 
5. Să se acorde o atenţie specială principiului care derivă din cel anterior, adică principiului 
subsidiarităţii, care în Biserică trebuie aplicat mai mult, deoarece oficiul episcopilor, 
împreună cu puterile ce îi sunt anexate, este de drept divin. În virtutea acestui principiu, 
menţinându-se unitatea legislativă, precum şi dreptul universal şi general, să fie apărate 
oportunitatea şi necesitatea de a se prevedea mai cu seamă binele fiecărei instituţii prin 
drepturile particulare şi printr-o autonomie sănătoasă a puterii executive particulare 
recunoscută lor. Bazându-se, aşadar, pe acest principiu, noul Cod să încredinţeze fie 
drepturilor particulare, fie puterii executive, chestiunile care nu sunt necesare pentru 
unitatea disciplinei Bisericii universale, astfel încât să se instaureze la momentul potrivit o 
aşa-zisă "descentralizare" sănătoasă, evitându-se totuşi pericolul dezagregării şi al formării 
de Biserici naţionale. 
6. Datorită egalităţii fundamentale a tuturor credincioşilor creştini şi datorită diversităţilor 
oficiilor şi funcţiilor, diversitate ce îşi are fundamentul în însăşi orânduirea ierarhică a 

Bisericii, este bine să fie stabilite cum se cuvine şi ocrotite drepturile persoanelor. Acest 
lucru va scoate mai bine în evidenţă faptul că exercitarea autorităţii este o slujire şi însăşi 
autoritatea va fi întărită şi se vor evita abuzurile. 
7. Pentru ca toate acestea să fie puse cum trebuie în practică, este necesar să fie 
reglementată cu deosebită grijă procedura privind apărarea drepturilor subiective. De aceea, 
în elaborarea noului drept să se acorde atenţie acelor chestiuni din acest sector, care erau 

foarte mult dorite până acum, adică recursurilor administrative şi administrării justiţiei. 
Pentru a se obţine acest lucru, este necesar să se facă o distincţie clară între diferitele funcţii 
ale puterii ecleziastice, adică funcţia legislativă, administrativă şi judiciară, şi să se 
stabilească cu precizie de către cine trebuie exercitată fiecare funcţie. 
8. Într-o anumită măsură, trebuie să fie revizuit principiul păstrării criteriului teritorialităţii în 
exercitarea conducerii ecleziastice; se pare că cerinţele apostolatului din zilele noastre 
recomandă şi existenţa unor unităţi jurisdicţionale personale. De aceea, în elaborarea noului 

drept să se stabilească principiul conform căruia, ca regulă generală, jurisdicţia asupra unei 
porţiuni a poporului lui Dumnezeu să fie determinată de teritoriu. Dar aceasta nu înseamnă 
că, acolo unde se consideră că este util, nu ar putea fi admise, împreună cu criteriul 
teritorial, şi alte criterii pentru a stabili o comunitate de credincioşi. 
9. Cât priveşte dreptul coercitiv, la care Biserica, întrucât este şi societate externă, vizibilă şi 
independentă, nu poate să renunţe, pedepsele să fie în general ferendae sententiae, aplicate 
şi iertate numai în forul extern. Pedepsele latae sententiae să fie reduse la puţine cazuri şi să 

fie impuse numai împotriva unor delicte foarte grave. 
10. În sfârşit, după cum toţi recunosc, noua sistematizare a Codului, cerută de reînnoire, 
poate fi schiţată chiar de la început, dar nu poate fi precizată şi decisă cu exactitate. De 
aceea, ea va fi efectuată numai după o revizuire suficientă a fiecărei părţi, ba chiar după ce 
întreaga operă va fi aproape terminată. 
Din aceste principii care trebuiau să traseze calea revizuirii noului Cod rezultă clar 
necesitatea de a se aplică întotdeauna doctrina ecleziologică a Conciliului Vatican II, care 

într-adevăr stabileşte că trebuie să se acorde atenţie nu numai aspectelor externe şi sociale 
ale Trupului mistic al lui Cristos, dar şi - şi aceasta mai înainte de toate - vieţii lui interne. 
Într-adevăr, în elaborarea noului text al Codului, consultanţii s-au călăuzit îndeaproape după 
aceste principii. 
Între timp, printr-o scrisoare datată 15 ianuarie 1966 şi adresată de cardinalul preşedinte al 
Comisiei preşedinţilor conferinţelor episcopale, toţi episcopii catolici au fost rugaţi să facă 
propuneri şi să ofere sugestii cu privire la însăşi codificarea dreptului şi la modul cum ar 
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trebui iniţiate legăturile între conferinţele episcopale şi comisie pentru a exista o cooperare 
cât mai mare în această privinţă, spre binele Bisericii. S-a cerut apoi să fie trimise 
Secretariatului Comisiei numele specialiştilor în dreptul canonic, care, după aprecierea 
episcopilor, în regiunile respective sunt cei mai competenţi în această materie, indicându-se 
totodată şi ramura juridică în care sunt specializaţi, astfel încât din rândul lor să poată fi 
aleşi şi numiţi consultanţi şi colaboratori. De fapt, chiar de la începerea lucrărilor, ca şi pe 
toată durata lor, pe lângă membrii cardinali, au fost cooptaţi în rândul consultanţilor Comisiei 
episcopi, preoţi, călugări şi laici din întreaga lume catolică, specialişti în dreptul canonic, în 

teologie, în pastorală şi în dreptul civil, pentru a contribui la elaborarea noului Cod de Drept 
Canonic. Pe toată durata lucrărilor au contribuit în cadrul Comisiei, în calitate de membri, 
consultanţi şi colaboratori, 105 cardinali, 77 arhiepiscopi şi episcopi, 73 preoţi seculari, 47 
preoţi călugări, 3 călugăriţe, 12 laici provenind din cele cinci continente şi din 31 de ţări. 
Deja înainte de ultima sesiune a Conciliului Vatican al II-lea, mai exact în ziua de 6 mai 
1965, consultanţii Comisiei au fost convocaţi într-o sesiune privată, în care, cu 
consimţământul Sfântului Părinte, preşedintele Comisiei le-a încredinţat spre examinare trei 
chestiuni fundamentale, şi anume: dacă trebuie elaborate două coduri, unul latin şi unul 
oriental, sau un singur Cod; ce ordine de lucru trebuie să fie urmată în redactarea lui, sau, 
cu alte cuvinte, cum trebuie să procedeze Comisia şi organismele ei; în sfârşit, care ar trebui 
să fie modalitatea cea mai potrivită de împărţire a muncii ce trebuie încredinţată diferitelor 
subcomisii ca să lucreze simultan. Trei grupuri, special constituite, au întocmit relatări 
despre aceste chestiuni, care au fost transmise tuturor membrilor. 
La 25 noiembrie 1965, cardinalii membri ai Comisiei au ţinut o a doua sesiune, în care au 

fost rugaţi să răspundă la anumite dubii referitoare aceleaşi chestiuni. 
La cererea membrilor grupului central de consultanţi, care s-au reunit între 3 şi 7 aprilie 
1967, a fost redactat un text cu privire la împărţirea sistematică a noului Cod, spre a fi 
propus Sinodului episcopilor. După sesiunea Sinodului, s-a considerat că e bine să fie format, 
în noiembrie 1967, un grup special de consultanţi care să studieze distribuirea sistematică. 
În cadrul sesiunii acestui grup, care a avut loc la începutul lunii aprilie 1968, toţi au fost de 

acord că noul Cod nu trebuie să conţină nici legile strict liturgice, nici normele cu privire la 
procesele de beatificare şi canonizare, şi nici cele referitoare la raporturile externe ale 
Bisericii. De asemenea, toţi au fost de părere ca, în partea care tratează despre poporul lui 
Dumnezeu, să fie introdusă chestiunea privind statutul personal al tuturor credincioşilor 
creştini şi să se vorbească separat despre puterile şi facultăţile referitoare la exercitarea 
diferitelor oficii şi funcţii. În fine, toţi au fost de acord că, în noul Cod, nu mai poate fi 
păstrată în întregime structura cărţilor Codului pio-benedictin. 

În cea de a treia sesiune a cardinalilor membri ai comisiei, care a avut loc în ziua de 28 mai 
1968, a fost aprobată în esenţă o ordine provizorie, după care, grupurile de studiu, 
constituite anterior, au primit o nouă repartizare: "Împărţirea sistematică a Codului", 
"Normele generale", "Ierarhia sacră", "Institutele de perfecţiune", "Laicii", "Persoanele fizice 
şi morale în general", "Căsătoria", "Sacramentele, cu excepţia căsătoriei", "Magisteriul 
ecleziastic", "Dreptul patrimonial al Bisericii", "Procesele", "Dreptul penal". 
Temele examinate de către grupul "Persoanele fizice şi juridice" (aşa a fost după aceea 

numit) au fost introduse în cartea "Normele generale". De asemenea, s-a crezut că este 
oportun să se constituie grupul "Locurile şi timpurile sacre şi cultul divin". În vederea unei 
competenţe mai ample, au fost schimbate denumirile altor grupuri: grupul "Laicii" a fost 
numit "Drepturile şi asociaţiile credincioşilor, şi laicii"; grupul "Călugării" a fost denumit 
"Institutele de perfecţiune", iar ulterior, "Institutele de viaţă consacrată prin profesiunea 
sfaturilor evanghelice". 
Trebuie amintite pe scurt aspectele mai importante ale metodei folosite timp de şaisprezece 

ani în munca de revizuire a Codului. Consultanţii fiecărui grup şi-au îndeplinit remarcabila lor 
muncă cu cea mai mare dăruire, având în vedere numai binele Bisericii. Ei au pregătit în 
scris propunerile referitoare la fiecare parte a schemei ce le-a fost încredinţată, au participat 
la dezbaterile din timpul sesiunilor ce se ţineau la Roma la intervale stabilite şi au examinat 
observaţiile, propunerile şi părerile despre schemă, care soseau la Comisie. Procedura era 
următoarea: tuturor consultanţilor, care între opt şi paisprezece inşi constituiau un grup de 
studiu, li se prezenta un subiect bazat pe Codul în vigoare, ce trebuia supus revizuirii. După 
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ce chestiunea era examinată, fiecare trimitea în scris propria părere la Secretariatul 
Comisiei, iar un exemplar era înmânat raportorului şi, dacă era timp, tuturor membrilor 
grupului. La sesiunile de studiu, care se desfăşurau la Roma după un calendar de lucru, luau 
parte consultanţii grupului şi, la propunerea raportorului, erau examinate cu atenţie toate 
chestiunile şi opiniile, până când textul canoanelor, chiar pe părţi, era acceptat prin vot şi 
introdus în schemă. În timpul sesiunii, raportorul era ajutat de un oficial care îndeplinea 
funcţia de grefier. 
Numărul de sesiuni al fiecărui grup era mai mare sau mai mic, în funcţie de subiectele 

tratate, iar lucrările se prelungeau ani de zile. 
Mai ales în anii care au urmat, au fost constituite câteva grupuri mixte pentru a se da 
posibilitatea unor consultanţi, aparţinând diferitelor grupuri, să dezbată împreună subiecte 
care interesau direct mai multe grupuri şi care trebuiau rezolvate de comun acord. 
După ce grupurile de studiu au terminat elaborarea unor scheme, Legiuitorul suprem a cerut 
indicaţii concrete referitoare la calea ce trebuie urmată în continuarea lucrărilor, care, după 
normele date atunci, era următoarea: 
Schemele, însoţite de un raport explicativ, erau trimise Suveranului Pontif care hotăra dacă 
trebuia să se procedeze la consultare. După ce se obţinea această permisiune, schemele 
erau tipărite şi supuse spre examinare întregului episcopat şi celorlalte organisme 
consultative (Congregaţiile Curiei române, Universităţile şi Facultăţile ecleziastice şi Uniunea 
superiorilor generali), care trebuiau ca, într-o perioadă de timp nu mai mică de şase luni, să-
şi exprime părerea. Totodată, schemele erau trimise şi cardinalilor membri ai Comisiei, 
pentru ca, începând din această fază a lucrării, să facă observaţiile lor, atât de ordin general, 

cât şi particular. 
Iată ordinea în care schemele au fost trimise spre consultare: în 1972 a fost trimisă schema 
"Procedura administrativă"; în 1973, "Sancţiunile în Biserică"; în 1975, "Sacramentele"; în 
1976, "Procedura privind apărarea drepturilor, sau procesele"; în 1977, "Institutele de viaţă 
consacrată prin profesiunea sfaturilor evanghelice", "Normele generale", "Poporul lui 
Dumnezeu", "Funcţia Bisericii de a învăţa", "Locurile şi timpurile sacre şi cultul divin", 

"Dreptul patrimonial al Bisericii". 
Fără îndoială, revizuirea Codului de Drept Canonic nu ar fi putut fi făcută cum se cuvine fără 
colaborarea incalculabilă şi continuă a episcopilor şi a Conferinţelor episcopale, care au 
prezentat Comisiei observaţii numeroase şi foarte pertinente, mai cu seamă de natură 
pastorală. Într-adevăr, episcopii au făcut foarte multe observaţii scrise, atât generale, cu 
privire la scheme, cât şi particulare, cu privire la fiecare canon. 
În afară de aceasta, de mare utilitate au fost observaţiile trimise de congregaţiile, tribunalele 

şi celelalte organisme ale Curiei române, observaţii bazate pe experienţa acestora în 
conducerea centrală a Bisericii, precum şi ideile de ordin ştiinţific şi tehnic şi sugestiile 
prezentate de Universităţile şi Facultăţile ecleziastice aparţinând diferitelor şcoli şi moduri de 
gândire. 
Studierea, examinarea şi discutarea colegială a tuturor observaţiilor generale şi particulare, 
care au fost trimise Comisiei, a însemnat, de fapt, o muncă imensă şi anevoioasă, prelungită 
pe o durată de şapte ani. Secretariatul Comisiei a avut o grijă deosebită ca toate 

observaţiile, propunerile, sugestiile să fie aşezate în ordine şi redactate pe scurt, iar după ce 
erau studiate cu atenţie de către consultanţi, erau dezbătute din nou în sesiunile colegiale de 
lucru ţinute de către cele zece grupuri de studii. 
Nu a existat observaţie care să nu fi fost evaluată cu cea mai mare grijă şi sârguinţă. Se 
proceda astfel chiar şi atunci când era vorba de observaţii contradictorii (lucru care se 
întâmpla deseori), ţinându-se seama nu numai de importanţa lor sociologică (adică de 
numărul organelor consultative şi al persoanelor care propuneau aceste observaţii), dar mai 

ales de valoarea lor doctrinală şi pastorală, ca şi de coerenţa lor cu învăţătura şi cu normele 
aplicative ale Conciliului Vatican II şi cu magisteriul pontifical; de asemenea, în ce priveşte 
modalităţile specific tehnice şi ştiinţifice, de concordanţa lor cu sistemul juridic canonic. Mai 
mult, ori de câte ori era vorba de vreun dubiu sau erau dezbătute chestiuni de importanţă 
majoră, se cerea din nou părerea cardinalilor membri ai Comisiei, reuniţi în sesiune plenară. 
În alte cazuri, avându-se în vedere materia specifică asupra căreia se discuta, erau 
consultate şi Congregaţia pentru doctrina credinţei, ca şi alte congregaţii ale Curiei române. 
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În sfârşit, la cererea sau la sugestia episcopilor şi a altor organisme consultative, s-au 
efectuat multe corectări şi modificări în schemele precedente, aşa încât unele scheme au 
ajuns să fie complet reînnoite sau corectate. 
După ce au fost revizuite toate schemele, Secretariatul comisiei şi consultanţii au început o 
nouă muncă anevoioasă. Trebuia efectuată coordonarea internă a tuturor schemelor, trebuia 
asigurată uniformitatea lor terminologică, mai cu seamă din punct de vedere tehnico-juridic, 
trebuiau redactate canoanele în formule scurte şi bine stilizate şi trebuia stabilită definitiv 
împărţirea sistematică, pentru ca toate schemele şi fiecare în parte, pregătite de diferitele 

grupuri, să fie îmbinate într-un singur cod coerent în fiecare parte a sa. 
Noua împărţire sistematică, apărută aproape spontan o dată cu înaintarea lucrării, se 
bazează pe două principii, dintre care unul are în vedere fidelitatea faţă de criteriile generale 
stabilite anterior de către grupul central de studiu, iar celălalt, utilitatea practică, pentru ca 
noul cod să fie înţeles cu uşurinţă şi folosit nu numai de către specialişti, ci şi de către 
păstori, ba chiar de către toţi credincioşii. 
Noul cod cuprinde şapte cărţi care sunt intitulate astfel: Normele generale, Poporul lui 
Dumnezeu, Funcţia Bisericii de a învăţa, Funcţia Bisericii de a sfinţi, Bunurile materiale ale 
Bisericii, Sancţiunile în Biserică, Procesele. Deosebirea dintre codul vechi şi codul nou este 
destul de evidentă, chiar din felul cum este intitulată fiecare dintre cărţile în care aceste 
două coduri sunt divizate, dar mai ales prin denumirea pe care o au părţile, secţiunile, 
titlurile şi capitolele lor. Cu siguranţă, noua împărţire sistematică nu numai că este mai 
conformă, în comparaţie cu cea veche, cu materia şi caracterul specific al dreptului canonic, 
dar, ceea ce este mai important, se adaptează şi mai mult ecleziologiei Conciliului Vatican al 

II-lea şi principiilor care derivă din ea şi care au fost propuse chiar la începutul revizuirii. 
În ziua de 29 iunie 1980, în solemnitatea sfinţilor apostoli Petru şi Paul, schema tipărită a 
întregului cod a fost prezentată Suveranului Pontif care a poruncit să fie trimisă tuturor 
cardinalilor membri ai comisiei pentru a o examina şi a-şi da părerea definitivă. Şi pentru a 
se scoate şi mai mult în evidenţă participarea întregii Biserici, chiar şi în faza finală a 
lucrărilor, Suveranul Pontif a decis ca în cadrul Comisiei să facă parte şi alţi membri, 

cardinali şi episcopi, aleşi din întreaga Biserică la propunerea Conferinţelor sau Consiliilor 
episcopale sau a grupurilor de Conferinţe episcopale, şi astfel, de data aceasta, ea a atins 
numărul de 74 de membri. Aceştia au trimis la începutul anului 1981 foarte multe observaţii, 
pe care apoi Secretariatul Comisiei le-a supus unei examinări şi studieri atente, precum şi 
unor dezbateri colegiale, cu sprijinul unor consultanţi deosebit de experţi în fiecare materie 
luată în consideraţie. Sinteza tuturor consideraţiilor, împreună cu răspunsurile Secretariatului 
şi ale consultanţilor, a fost transmisă în luna august 1981 membrilor Comisiei. 

Între 20 şi 28 octombrie 1981, în aula Sinodului episcopilor, a avut loc o sesiune plenară, 
convocată de Suveranul Pontif, cu scopul de a se lua o hotărâre asupra întregului text al 
noului cod şi de a fi votat definitiv. Cu acest prilej, au fost discutate în special şase chestiuni 
de o pondere şi importanţă mai mare, dar şi altele, la cererea a cel puţin zece părinţi 
sinodali. La sfârşitul sesiunii plenare, părinţii sinodali au fost întrebaţi "dacă acceptă sau nu 
ca schema Codului de Drept Canonic - după ce a fost examinată în Plenară împreună cu 
amendamentele deja făcute, după ce vor fi introduse în ea şi amendamentele care 

obţinuseră în Plenară majoritatea voturilor, după ce se va acorda o atenţie deosebită şi 
observaţiilor care au fost făcute şi după ce va fi efectuată şi o finisare a stilului şi purităţii 
limbii latine în care a fost redactată (toate aceste sarcini fiind încredinţate preşedintelui şi 
secretariatului) - să fie considerată vrednică de a fi prezentată cât mai curând posibil 
Suveranului Pontif spre a o promulga la timpul şi în modul pe care el le va crede de 
cuviinţă", şi toţi au răspuns în unanimitate: "se acceptă". 
După ce a fost corectat şi aprobat astfel, după ce i s-au adăugat şi canoanele schemei 

referitoare la legea fundamentală a Bisericii şi după ce a fost finisat şi în ce priveşte 
puritatea limbii latine, textul integral al codului a fost în cele din urmă retipărit, iar la 22 
aprilie 1982 a fost înmânat Suveranului Pontif ca să se poată proceda deja la promulgare. 
Însă Suveranul Pontif, ajutat de câţiva specialişti şi ascultând părerea preşedintelui Comisiei 
pontificale pentru revizuirea Codului de Drept Canonic, a reexaminat personal această ultimă 
schemă şi, evaluând totul cu chibzuinţă, a decis ca noul cod să fie promulgat la 25 ianuarie 
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1983, adică în ziua aniversării primului anunţ făcut de papa Ioan al XXIII-lea cu privire la 
revizuirea codului. 
După aproape douăzeci de ani, Comisia pontificală, special înfiinţată, şi-a dus la îndeplinire 
cu rezultate fericite misiunea ce i-a fost încredinţată. Iată, acum se află la dispoziţia 
păstorilor şi a credincioşilor dreptul cel mai nou al Bisericii, un drept care se remarcă prin 
simplitate, claritate, eleganţă şi o adevărată ştiinţă juridică. În plus, nefiind lipsit de caritate, 
echitate şi bunăvoinţă şi fiind profund pătruns de adevărat spirit creştin, el încearcă să 
răspundă naturii externe şi interne date de Dumnezeu Bisericii şi, totodată, doreşte să facă 

faţă condiţiilor şi necesităţilor ei în lumea de azi. Dacă, datorită rapidelor transformări ale 
societăţilor umane contemporane, unele norme păreau a fi mai puţin perfecte chiar în 
perioada elaborării noului drept, iar în viitor vor avea nevoie de o nouă revizuire, Biserica are 
suficiente forţe, aşa cum a avut şi în decursul secolelor, de a-şi reînnoi propriile legi. Acum 
legea nu mai poate fi ignorată; păstorii dispun de norme sigure pentru a-şi îndeplini corect 
slujirea sacră; de acum înainte, toţi pot să-şi cunoască propriile drepturi şi îndatoriri şi poate 
fi împiedicată orice arbitrarietate; abuzurile, care eventual au pătruns în disciplina 
ecleziastică din cauza lipsei de legi, vor fi mai uşor extirpate şi împiedicate; în sfârşit, 
întreaga activitate apostolică, atât cea care deja s-a consolidat, cât şi cea care este începută, 
dispune de acum înainte de baze solide pentru a progresa repede şi pentru a fi promovată, 
căci existenţa unor norme juridice sănătoase este absolut necesară pentru consolidarea, 
creşterea şi înflorirea comunităţii ecleziale. Să dea Dumnezeu acest lucru prin mijlocirea 
Preasfintei Fecioare Maria, Maica Bisericii, a sfântului Iosif, patronul Bisericii şi a sfinţilor 
apostoli Petru şi Paul. 
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