
NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Secţiunea 1   Titlul proiectului de act normativ

HOTĂRÂRE

privind înregistrarea numelor de domenii “.ro”

Secţiunea a 2-a

Motivul emiterii actului normative

1. Descrierea situaţiei 
actuale

Potrivit  prevederilor  punctului  63  al  art.4  din 
Hotărârea  Guvernului  nr.548  din  30  iulie  2013 
privind  organizarea  şi  funcţionarea  Ministerului 
pentru Sopcietatea Informaţională (MSI). acesta are 
sarcina  elaborării  politicii  în  vederea  asigurării 
administrării,  gestionării  şi  utilizării  eficiente  a 
numelor  de  domenii  şi  adreselor  Internet  în 
România,  motiv  pentru  care  a  fost  elaborat 
prezentul act normativ.

Pe  plan  internaţional  Internet  Corporation  for 
Assigned  Names  and  Numbers (ICANN)  este 
structura  care  are  rolul  de  a  coordona,  la  nivel 
general, sistemele globale de identificatori  unici  ai 
Internetului şi de a asigura stabilitatea şi securitatea 
acestor sisteme, îndeplinind următoarele funcţii:

-coordonează alocarea şi asignarea celor trei seturi 
de  identificatori  unici  pentru  Internet:  nume  de 
domenii  (care  alcătuiesc  sistemul  de  nume  de 
domenii – DNS), adresele Internet Protocol (IP) şi 
numerele  de  sistem  autonom  (AS)  şi  numerele 
parametrilor şi porturilor protocol;

-coordonează  operarea  şi  evoluţia  sistemului  de 
servere rădăcină ale DNS;

-coordonează  procese  de  elaborare  de  politici 
referitoare la aceste funcţii tehnice.

Aceste  funcţii  au  fost  iniţial  îndeplinite  de  către 



Internet Assigned Names Authority – IANA şi alte 
organizaţii.  În  prezent,  ICANN  operează  funcţiile 
IANA, în baza unui contract cu Guvernul SUA.

Pentru înregistrarea domeniilor .ro şi administrarea 
numelor  de  domenii  .ro,  Institutul  National  de 
cercetare-Dezvoltare  în  Informatică  (ICI  - 
Bucureşti), a fost delegat de IANA pe 26 februarie 
1993 ca registru. 

În  cadrul  ICANN  se  regăseşte  Governmental 
Advisory Committee – (GAC) ce are rolul de a emite 
avize  privind  activităţile  ICANN  ce  prezintă  un 
anumit  interes pentru guverne.  Pot  face parte din 
GAC toate guvernele naţionale (prin reprezentanţii 
desemnaţi),  în  calitate  de  membri,  precum  şi 
organizaţiile  internaţionale  interguvernamentale,  în 
calitate de observatori.  Deciziile în cadrul GAC se 
iau prin consens iar avizele formulate de către GAC 
trebuie  să  fie  luate  în  considerare  atât  în 
formularea,  cât  şi  adoptarea  de  politici  la  nivelul 
ICANN. 

Proiectul  de act  normativ reglementează condiţiile 
de  înregistrare  a  numelor  de  domeniu  „.ro”, 
structura  numelor  de  domenii,  transferul  sau 
renunţarea  la  un  nume  de  domeniu  precum  şi 
condiţiile  privind  suspendarea  sau  anularea  unui 
nume de domeniu. De asemenea sunt reglementate 
atribuţiile  şi  obligaţiile  persoanei  juridice  ce 
îndeplineşte funcţia de Registru în România, care 
este Institutul  Naţional  de Cercetare-Dezvoltare în 
Informatică  (ICI-Bucureşti)  şi  cele  ale  persoanei 
juridice  prin  intermediul  căreia  se  înregistrează 
nume de domenii.

In  prezent,  pe  plan  internaţional,  registrele  care 
administrează domeniile internet din tarile membre 
EU au aplicat taxa pe perioada determinata pentru 
inregistrarea si administrarea domeniilor internet, iar 

https://gacweb.icann.org/display/gacweb/About+the+GAC
http://www.iana.org/


EURid,  registrul  de  administrare  domenii  .EU 
practica taxa anuala inca de la infiintare.

Cele  mai  importante  registre  de  administrare 
domenii din Europa, cum ar fi  DeNIC (Germania), 
SIDN  (Olanda),  AFNIC  (Franta),  Nominet  (Marea 
Britanie), IT-NIC (Italia), RED.ES (Spania), etc., au 
implementata taxa pe perioada determinata pentru 
înregistrarea şi administrarea domeniilor internet.

Pe  plan  naţional,  din  1993  si  până  în  prezent, 
Registrul naţional (RoTLD) a practicat o taxă unică 
de înregistrare  pentru  domeniile  .RO,  care  nu se 
reînnoia anual. 

Ca  urmare  a  analizei  tendintelor  şi  practicilor  pe 
pietele internationale şi luand in considerare:

- cheltuielile cu mentenanţa;

- costurile pentru asigurarea securităţii datelor;

- investitiile necesare pentru echipamente dedicate 
si teste de penetrare;

- cheltuielile de întreţinere cu baza de date pusă în 
serviciul  public  în  vederea  interogării  datelor 
(Whois), cu respectarea legislaţiei privind  protecţia 
datelor cu caracter personal;

s-a concluzionat că în acest moment este necesară 
schimbarea politicii în domeniul înregistrării numelor 
de domenii  în România prin introducerea taxei pe 
perioada determinata (taxa anuală).

Prin  introducerea  taxei  pe  perioada  determinata 
(anuala) Registrul RoTLD va beneficia de informatii 
actualizate  in  ceea  ce  priveşte  domeniile  active, 
domeniile  folosite  si  cele  nefolosite,  va  putea 
debloca  domeniile  achiziţionate  şi  nefolosite  în 
vederea punerii la dispoziţia utilizatorilor a dreptului 
de folosinţă a numelor respective.

2. Schimbări preconizate Faţă de practica existentă, proiectul de act normativ 



reglementează,  printre  altele,  modificarea  taxei 
unice  pentru  înregistrarea  domeniilor  “.ro”  in  taxa 
anuala.

În  acest  sens  taxa  anuală  de  înregistrare  şi 
reînnoire  al  unui  nume  de  domeniu  .ro  se 
stabileşte, la propunerea Registrului,  prin ordin al 
ministrului  pentru  Societatea  Informaţională  şi 
poate fi plătită anual sau în avans pentru maxim 2 
ani. 

Pentru numele de domenii  existente înregistratorii 
au obligaţia reînnoirii acestora în termen de maxim 
3  luni  de  la  data  publicării  în  Monitorul  Oficial  a 
ordinului dar pentru numele de domenii înregistrate 
în  ultimele  24  de  luni,  reînnoirea  se  face  în 
momentul în care dreptul de folosinţă a numelui de 
domeniu este egal cu 24 luni, pe considerentul că 
taxa se poate plăti pentru 2 ani în avans.

3. Alte informaţii Nu sunt identificate

Secţiunea a 3-a

Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ

1. Impactul macroeconomic -  Proiectul  de  act  normativ  are  impact 
macroeconomic  întrucât  va  permite 
îmbunătăţirea  şi  extinderea  activităţilor  legate 
de  înregistrarea  domeniilor  .ro.  Utilizatorii 
domeniilor .RO vor avea posibilitatea unei plati 
esalonate anual.

2. Impactul asupra mediului de 
afaceri

Proiectul  de  act  normativ  are  impact  asupra 
mediului  de  afaceri  în  sensul  unei  mai  bune 
evidenţe a domeniilor .ro şi punerea numelor de 
domenii la dispoziţia companiilor interesate.

3. Impactul social  Proiectul  de  act  normativ  are  impact  social 
indirect  datorat  faptului  că  cetăţenii,  deţinători 
sau  potenţiali  deţinători  de  domenii  .ro  vor 
beneficia de îmbunătăţirea serviciilor oferite prin 
aplicarea taxei anuale.



4. Impactul asupra mediului - nu este cazul ;

5. Alte informaţii Nu au fost identificate

Secţiunea a 4-a

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, 
pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani)

- nu este cazul ;

Secţiunea a 5-a

Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare

1.  Proiecte  de  acte  normative 
suplimentare

Proiectul  de  Hotărâre  a  Guvernului  nu 
implică obligaţia de a emite acte normative 
suplimentare. 

2.  Compatibilitatea  proiectului  de  act 
normativ  cu  legislaţia  comunitară  în 
materie

nu este cazul ;

3. Decizii ale Curţii Europene de Justiţie 
şi alte documente

nu este cazul ;

4. Evaluarea conformităţii:  nu este cazul ;

Denumirea  actului  sau  documentului 
comunitar,  numărul,  data  adoptării  şi 
data publicării

Gradul de conformitate 

Comentarii

nu este cazul ;

5.  Alte  acte  normative  şi/sau 
documente  internaţionale  din  care 
decurg angajamente

nu este cazul

6. Alte informaţii nu sunt

Secţiunea a 6-a

Consultări efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ

1.  Informaţii  privind  procesul  de - întâlnire cu internet service providerii ;



consultare  cu  organizaţii 
neguvernamentale,  institute  de 
cercetare şi alte organisme implicate

2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor 
cu care a avut loc consultarea, precum 
şi a modului în care activitatea acestor 
organizaţii  este  legată  de  obiectul 
proiectului de act normativ

- s-a organizat o întâlnire de către ANISP 
-asociaţia de profil care reuneşte internet 
service provideri din România

3. Consultările organizate cu autorităţile 
administraţiei publice locale, în situaţia 
în care proiectul de act normativ are ca 
obiect activităţi ale acestor autorităţi, în 
condiţiile  Hotărârii  Guvernului  nr. 
521/2005  privind  procedurile  de 
consultare  a  structurilor  asociative  ale 
autorităţilor administraţiei publice locale 
la  elaborarea  proiectelor  de  acte 
normative

- nu este cazul ;

4.  Consultările  desfăşurate  în  cadrul 
consiliilor  interministeriale,  în 
conformitate  cu  prevederile  Hotărârii 
Guvernului  nr.  750/2005  privind 
constituirea  consiliilor  interministeriale 
permanente

- nu este cazul ;

5. Informaţii privind avizarea de către:

a) Consiliul Legislativ

b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării

c) Consiliul Economic şi Social

d) Consiliul Concurenţei

e) Curtea de Conturi

Proiectul necesită avizul Consiliului 
Legislativ.

6. Alte informaţii nu sunt

Secţiunea a 7-a

Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului 



de act normativ

1. Informarea societăţii civile cu privire 
la  necesitatea  elaborării  proiectului  de 
act normativ

Proiectul  a  fost  prezentat  pe  site-ul 
Ministerului  Comunicaţiilor  şi  Tehnologiei 
Informaţiei,  în conformitate cu prevederile 
Legii  nr.  52/2003  privind  transparenţa 
decizională în administraţia publică

2. Informarea societăţii civile cu privire 
la eventualul impact asupra mediului în 
urma  implementării  proiectului  de  act 
normativ,  precum  şi  efectele  asupra 
sănătăţii  şi  securităţii  cetăţenilor  sau 
diversităţii biologice

Nu este cazul

3. Alte informaţii

Secţiunea a 8-a

Măsuri de implementare

1.  Măsuri  de  punere  în  aplicare  a 
proiectului  de  act  normativ  de  către 
autorităţile  administraţiei  publice 
centrale  şi/sau  înfiinţarea  unor  noi 
organisme  sau  extinderea 
componentelor instituţiilor existente.

Adoptarea  proiectului  nu  va  presupune 
înfiinţarea unor noi organisme. 
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