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privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.137/2004 referitoare la unele măsuri privind utilizarea 
profitului Societăţii Naţionale de Transport Gaze Naturale 
„Transgaz” – S.A. pentru finanţarea unor obiective majore de 
investiţii 

  
 
 Parlamentul României adoptă prezenta lege. 

 
Articol unic.- Se  aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr.137 din 14 decembrie 2004 referitoare la unele măsuri privind 
utilizarea profitului Societăţii Naţionale de Transport Gaze Naturale 
„Transgaz” – S.A. pentru finanţarea unor obiective majore de investiţii, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1.268 din 29 
decembrie  2004, cu următoarele modificări: 

 
1. Articolul 1 va avea următorul cuprins: 
„ Art.1.- Prin derogare de la prevederile art.1 alin.(1) lit.f) din 

Ordonanţa Guvernului nr.64/2001 privind repartizarea profitului la 
societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu 
capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, 
aprobată cu modificări prin Legea nr.769/2001, cu modificările şi 
completările ulterioare, Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale 
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„Transgaz” – S.A. va reţine şi va utiliza sumele datorate Oficiului 
Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie ca dividende pe anul 
2004 pentru finanţarea investiţiilor privind modernizarea, precum şi 
dezvoltarea infrastructurii de transport al gazelor naturale, prevăzute în 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.33/2004 privind aprobarea 
Programului de dezvoltare a Sistemului naţional de transport al gazelor 
naturale pentru alimentarea cu gaze naturale a unor localităţi în perioada                  
mai 2004 – noiembrie 2005, aprobată cu modificări prin Legea 
nr.322/2004 şi în proiectul „Nabucco”, care fac parte din domeniul 
public al statului, după deducerea impozitului pe dividende. 

 
2. Articolul 3 va avea următorul cuprins: 
„Art.3.- Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se supun 

de către Ministerul Economiei şi Comerţului, spre notificare, Consiliului 
Concurenţei, în vederea evaluării măsurilor în condiţiile legii.” 

 
 

  Această  lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu 
respectarea prevederilor articolului 75 şi ale articolului 76 alineatul (2) 
din Constituţia României, republicată. 
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