
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

D E C R E T
privind conferirea Ordinului na˛ional Steaua Rom‚niei

Ón grad de Colan

Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. a) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia
Rom‚niei, republicat„, precum ∫i ale art. 3 alin. (3), ale art. 4 alin. (1), ale
art. 6 lit. A ∫i ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul na˛ional de
decora˛ii al Rom‚niei, cu modific„rile ulterioare,

Ón semn de Ónalt„ apreciere pentru poporul azer, pentru contribu˛ia
adus„ la dezvoltarea rela˛iilor dintre Republica Azerbaidjan ∫i Rom‚nia,

Pre∫edintele  Rom‚niei d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Se confer„ Ordinul na˛ional Steaua Rom‚niei Ón grad
de Colan Excelen˛ei sale domnului Ilham Aliyev, Pre∫edintele Republicii
Azerbaidjan.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

ION ILIESCU

Œn temeiul art. 100 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
contrasemn„m acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN N√STASE

Bucure∫ti, 6 octombrie 2004.
Nr. 753.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

D E C R E T
privind revocarea din func˛ie 

∫i numirea unui membru al Guvernului

Œn temeiul prevederilor art. 85 alin. (2) ∫i ale art. 106 din Constitu˛ia
Rom‚niei, precum ∫i ale art. 10 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea
∫i func˛ionarea Guvernului Rom‚niei ∫i a ministerelor,

av‚nd Ón vedere propunerea primului-ministru,

Pre∫edintele  Rom‚niei d e c r e t e a z „:

Art. 1. — Domnul Eugen Dijm„rescu se revoc„ din func˛ia de membru
al Guvernului, ministru delegat pentru comer˛.

Art. 2. — Domnul Vasile Radu se nume∫te Ón func˛ia de membru al
Guvernului, ministru delegat pentru comer˛.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

ION ILIESCU

Bucure∫ti, 8 octombrie 2004.
Nr. 770.
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7. În coloana nr. 6 — Semnătura zilierului la începerea
activității — zilierul va semna zilnic în această rubrică, înainte de
începerea activității și după instructajul făcut de beneficiar.

8. În coloana nr. 7 — Locul executării activității — se va trece
explicit unde se desfășoară activitatea zilierului (fermă, grădină,
pădure etc.).

9. În coloana nr. 8 — Remunerația brută convenită — se va
preciza suma stabilită prin negociere între părți.

10. În coloana nr. 9 — Remunerația netă plătită — se va
preciza suma netă cuvenită zilierului, după scăderea impozitului
pe venit.

11. În coloana nr. 10 — Semnătura de confirmare de primire
a banilor — zilierul va semna pentru confirmarea primirii
remunerației nete cuvenite la sfârșitul zilei de lucru.

12. În coloana nr. 11 — Loc pentru ștampila și semnătura
beneficiarului — beneficiarul va semna și va aplica ștampila.
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PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

D E C R E T
pentru promulgarea Legii privind exercitarea unor activități 

cu caracter ocazional desfășurate de zilieri

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) și ale art. 100 alin. (1) din Constituția
României, republicată,

Președintele  României d e c r e t e a z ă:

Articol unic. — Se promulgă Legea privind exercitarea unor activități cu
caracter ocazional desfășurate de zilieri și se dispune publicarea acestei legi în
Monitorul Oficial al României, Partea I.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
TRAIAN BĂSESCU

București, 14 aprilie 2011.
Nr. 431.

�

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

D E C R E T
privind conferirea Ordinului Național Serviciul Credincios

în grad de Mare Cruce

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) și ale art. 100 din Constituția României,
republicată, precum și ale art. 4 alin. (3), ale art. 6 lit. A și ale art. 11 din Legea
nr. 29/2000 privind sistemul național de decorații al României, cu modificările și
completările ulterioare, și ale art. 6 alin. (2) din Regulamentul privind descrierea și
acordarea Ordinului Național Serviciul Credincios, prevăzut în anexa nr. 1 la
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 105/2000 privind reinstituirea Ordinului,
Crucii și Medaliei Naționale Serviciul Credincios, aprobată prin Legea nr. 543/2001,
cu modificările ulterioare,

în semn de înaltă apreciere pentru contribuția determinantă avută la
promovarea și dezvoltarea relațiilor de bună prietenie și colaborare pe multiple
planuri dintre România și Republica Azerbaijan,

Președintele României d e c r e t e a z ă:

Articol unic. — Se conferă Ordinul Național Serviciul Credincios în grad de
Mare Cruce, Excelenței Sale domnului Ilham Aliyev, Președintele Republicii
Azerbaijan.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din
Constituția României, republicată,
contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

București, 15 aprilie 2011.
Nr. 442.


