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Actualizări

* Text actualizat până la data de 1 august 2008 incluzând modificările din următoarele acte:
• O.U.G. nr. 25/1997 din 9/06/1997 cu privire la adopţie, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 120 din 12/06/1997.
Actul a intrat în vigoare la data de 12 iunie 1997 şi a fost abrogat de Legea nr. 273/2004 la data de 1 ianuarie 2005.
• Legea nr. 23/1999 din 26/01/1999 pentru modificarea şi
completarea unor dispoziţii din Codul familiei şi din Legea
nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, publicată în
Monitorul Oficial, Partea I, nr. 35 din 28/01/1999.
• Decizia nr. 349/2001 a Curţii Constituţionale din 18/09/2001
privind excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/1999 privind protecţia
chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 731 din
16/11/2001.
• Legea nr. 272/2004 din 21/06/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, publicată în Monitorul Oficial,
Partea I, nr. 557 din 23/06/2004.
• Legea nr. 288/2007 pentru modificarea şi completarea Legii
nr. 4/1953 – Codul familiei, publicată în Monitorul Oficial,
Partea I, nr. 749 din 5/11/2007.
NOTE:

În temeiul art. 3 din Legea nr. 119/1996, denumirea „delegat de
stare civilă“ a fost înlocuită cu denumirea „ofiţer de stare civilă“.
Codul familiei a fost adoptat prin Legea nr. 4 din 4 ianuarie
1953, modificat şi completat prin Legea nr. 4 din 4 aprilie 1956 şi
republicat în B.Of. nr. 13 din 18 aprilie 1956.
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