
HOTARARE nr. 528 din 9 iunie 2005 
privind modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.459/2003 pentru 

aprobarea participarii Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului in calitate de 
membru la Fundatia Europeana pentru stiinta (ESF) si a platii cotizatiei anuale 

 
EMITENT:     GUVERNUL ROMANIEI 
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 529 din 22 iunie 2005  
 
    In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, 
 

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare. 
 
    ART. I 
    Hotararea Guvernului nr. 1.459/2003 pentru aprobarea participarii Ministerului Educatiei, 
Cercetarii si Tineretului in calitate de membru la Fundatia Europeana pentru stiinta (ESF) si a 
platii cotizatiei anuale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 898 din 16 
decembrie 2003, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza: 
    1. Articolul 1 va avea urmatorul cuprins: 
    "Art. 1. - Se aproba participarea Ministerului Educatiei si Cercetarii, prin Consiliul 
National al Cercetarii -tiintifice din invatamantul Superior, in calitate de membru al Fundatiei 
Europene pentru -tiinta (European Science Foundation - ESF), precum si plata cotizatiei 
anuale de participare." 
    2. La articolul 2, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul 
cuprins: 
    "(3) Plata contributiei pentru ceilalti ani se va face de catre Ministerul Educatiei si 
Cercetarii in conditiile alin. (1), pe baza facturii emise in acest sens de catre Fundatia 
Europeana pentru -tiinta (ESF), a carei valoare este calculata avandu-se in vedere indicatorii 
macroeconomici oficiali ai Romaniei." 
    ART. II 
    Hotararea Guvernului nr. 1.459/2003 pentru aprobarea participarii Ministerului Educatiei, 
Cercetarii si Tineretului in calitate de membru la Fundatia Europeana pentru -tiinta (ESF) si a 
platii cotizatiei anuale, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta hotarare, se va 
republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare. 
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