
HOTĂRÂRE

privind înregistrarea numelor de domenii .ro

Obiect

Art. 1. - Prezenta hotărâre reglementează activitatea de înregistrare a numelor 
de domenii în Internet pentru domeniul „.ro „ .

Definiţii

Art.  2.-  Termenii  specifici  folosiţi  în  prezenta  hotărâre  au  următoarele 
semnificaţii:

- Internet - Reţea de reţele interconectate care acoperă în prezent toate ţările, 
fiind folosită pentru comunicaţii electronice de date.

- Nume de  domeniu –  expresie  constând în  litere,  cifre  şi  alte  caractere, 
folosită pentru localizarea unei maşini sau site Internet şi care constă într-o 
secvenţă de nume separate printr-un punct.

- Domeniul .ro - domeniu de prim nivel atribuit României de IANA (Internet 
Assigned Numbers Authority) şi care face obiectul prezentei hotărâri; 

- RFC (Request for Comments) -  Documente care sunt folosite ca standarde 
în  Internet,  conţinând  descrierea  specificaţiilor  tehnice,  arhitectura 
protocoalelor,  politica de alocare a resurselor  unice în  Internet,  cum sunt 
adresele IP, numele de domenii, numere de protocol etc.; 

- Whois - protocol implementat de către Registru pentru  accesarea, de către 
public, unei baze de date care conţine informaţii referitoare la un nume de 
domeniu;

- DNS (Domain Name System) - Sistem de Nume de Domenii prin care se 
face corespondenţa între un nume asociat unei maşini conectată la Internet 
şi o adresă numerică IP unică;

- IANA  (Internet  Assigned  Numbers  Authority)  -  Autoritatea  pentru  Alocare 
Numere Internet;

- ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) - Corporaţia 
Internet pentru Alocare Nume şi Numere;

- WIPO (World Intellectual Property Organization) - Organizaţia Internaţională 
pentru Proprietate Intelectuală;

- Registru  de  Nume  de  Domenii  .ro  (denumit  pe  scurt  Registru)  – 
persoană juridică ce are responsabilitatea asigurării operaţiilor de înregistrare 



a numelor de domenii .ro într-o bază unică de date, precum şi în sistemul 
DNS care permite folosirea acelui nume de domeniu în Internet;

- Înregistrant  (Registrant)  -  persoană  fizică  sau  juridică  pentru  care  se 
înregistrează un nume de domeniu  şi care este deţinătorul acelui nume de 
domeniu;

- Înregistrator (Registrar)  -  persoană  juridică  prin  intermediul  căreia  se 
înregistrează nume de domenii la solicitarea înregistrantului;

- Registrul comun .ro – interfaţă care permite ca înregistratorii să furnizeze 
servicii de înregistrare nume de domenii .ro înregistranţilor. 

- Reînnoire –  procedura  de  prelungire  a  duratei  dreptului  de  utilizare  a 
numelui de domeniu, la solicitarea înregistrantului.

Înregistrarea numelor de domenii .ro

Art.  3.-  (1) Numele  de  domeniile  .ro  sunt   înregistrate  pentru  o  perioadă 
determinată de mimin un an, care ulterior  poate fi prelungită prin reînnoire.
(2) Perioada maximă pentru care se poate face înregistrarea sau reînnoirea unui 
nume de domeniu .ro este de 2 (doi) ani.

Art.  4. - Activitatea  de  înregistrare  a  numelor  de  domenii  „.ro”  se  face  cu 
respectarea standardele tehnice generale, publicate în RFC 1034, 1035, 1122, 
1123, precum şi de alte standarde ce vor apărea în viitor.

Art. 5. - (1) Poate fi înregistrant orice persoană fizică sau juridică cu condiţia să-
şi asume responsabilitatea pentru utilizarea legală a numelui de domeniu şi să 
nu producă prin utilizarea numelui de domeniu prejudicii terţelor părţi. 
(2)  Responsabilitatea  privind  utilizarea  numelor  de  domenii  şi  respectarea 
drepturilor de proprietate intelectuală aparţine înregistrantului.
(3) Numele de domenii nu pot fi înregistrate doar în scopul revânzării.
(4) Numele de domenii nu pot include expresii ofensatoare sau care să incite la 
săvârşirea unei infracţiuni. 

Art.  6.  - Regula de atribuire a numelor de domenii este  “primul venit,  primul 
servit”.

Art. 7. - (1) Taxa anuală de înregistrare şi reînnoire al unui nume de domeniu .ro  
se  stabileşte,  la  propunerea  Registrului,  prin  ordin  al  ministrului  pentru 
Societatea Informaţională.

(2) Taxă poate fi plătită anual sau în avans pentru maxim 2 (doi) ani. 



(3) Data de la care se va percepe această taxă pentru numele de domenii nou 
înregistrate este data publicării în Monitorul Oficial a ordinului prevăzut la alin.
(1).

(4)  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 prevăzut la alin.(1).

(5) Prin excepţie de la prevederile alin.(3), 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.

Art. 8. - Condiţii impuse numelor de domenii:
- caracterele acceptate pentru numele de domenii  sunt  caracterele  alfa-

numerice  (caracterele  latine a-z,  A-Z,  şi  cifrele  arabe de la  0  la  9)  şi 
caracterul cratimă  „-”;

- un nume de domeniu nu poate începe şi  nici  nu se poate termina cu 
caracterul cratimă  („-”);

- caracterul cratimă („-”) nu se poate folosi pe poziţiile a treia şi a patra;
- un nume de domeniu poate avea cel  mult  63 de caractere, excluzând 

sufixul „.ro”, „.com.ro”, „.info.ro”, „.store.ro” etc.

Transferul numelor de domenii

Art.9. – (1) Un nume de domeniu poate fi transferat către un terţ, cu acordul 
înregistrantului.
(2) Un nume de domeniu poate fi transferat către un alt registrator, la solicitarea 
înregistrantului  şi  cu  acordul  registratorului  către  care  se  doreşte  realizarea 
transferului.
(3)  Transferul  unui  nume de  domeniu  presupune  achitarea  unei  noi  taxe  de 
înregistrare.

Renunţarea la un nume de domeniu

Art.10.- Un înregistrator  poate renunţa la  numele de domeniu asupra căruia 
deţine dreptul de folosinţă, prin transmiterea unei solicitări scrise către registrar. 

Suspendarea şi anularea numelor de domenii



Art.11. - Un nume de domeniu poate fi suspendat în următoarele cazuri:
a) pe baza unei hotărâri judecătoreşti;
b) la solicitarea unui organ de urmărire penală;
c) în cazul în care datele de identificare ale înregistratorului nu sunt actualizate, 
pe  baza  procedurii  stabilite  prin  ordin  al  ministrului  pentru  societatea 
informaţională.
d) în cazuri prevăzute în mod expres de legislaţia în vigoare. 

Art.12. - Un nume de domeniu poate fi anulat în următoarele cazuri:
a) pe baza unei hotărâri judecătoreşti;
b) în cazul în care datele de identificare ale înregistratorului nu sunt actualizate, 
pe  baza  procedurii  stabilite  prin  ordin  al  ministrului  pentru  societatea 
informaţională;
c) în cazul nerespectării prevederilor art.5 alin.(3) şi (4);
d) la cererea înregistratorului,  atunci când numele de domeniu este transferat 
fără acordul său
e) în cazuri prevăzute în mod expres de legislaţia în vigoare. 

Înregistratori

Art.  13.  - (1) Înregistrare numelor de domenii  .ro de către un înregistrator se 
realizează  pe  baza  unui  contract  încheiat  între  acesta  şi  Registru şi  cu 
respectarea condiţiilor stabilite de către Registru.
(2)  Taxele  datorate  de  către  înregistratori  Registrului,  precum  şi  cuantumul 
acestora,  se  stabilesc  prin  ordin  al  ordin  al  ministrului  pentru  societatea 
informaţională.

Registrul

Art.14. - Funcţia de Registru pentru numele de domenii .ro este Institutul National 
de Cercetare-Dezvoltare în Informatică (ICI – Bucureşti).

Art. 15. - Obligaţiile Registrului sunt:
a) realizarea  unui  sistem  on-line  de  preluare  a  solicitărilor  de  nume  de 

domenii, care să asigure respectarea regulii “primul venit, primul servit”.
b) încheierea de contracte cu înregistratorii;
c) operarea şi gestionarea în condiţii de securitate a domeniului „.ro”; 
d) păstrarea unei  baze de date accesibilă  prin  protocolul  Whois,  cu toate 

numele de domenii;



e) tratarea egală a tuturor cererilor de înregistrare nume de domenii „.ro”;
f) raportarea  atacurilor  cibernetice  către  Centrul  Naţional  de  Răspuns  la 

Incidente de Securitate CERT-Roş
g) reprezentare în Consiliul Registrelor Naţionale de Domenii de nivel înalt 

din Europa - CENTR (Council  for European National  Top level  domain 
Registries),  organizaţiei  pentru  domenii  cod de ţară  din  cadrul  ICANN, 
RIPE  (Réseaux  IP  Européenne)  şi  alte  asociaţii  profesionale  la  nivel 
naţional, regional sau internaţional, potrivit domeniului său de competenţă.

Art.16. -  (1)  Registrul  pune  la  dispoziţia  publicului,  prin  intermediul  WHOIS, 
următoarele informaţii cu privire la numele de domenii înregistrate:
a) numele de domeniu;
b) datele de contact ale înregistrantului (nume, adresă, număr de telefon, adresă 
de poştă electronică);
c)  date de identificare a echipamentului  care găzduieşte informaţiile publicate 
prin numele de domeniu;
d) date de contact ale înregistratorului.
(2) Accesarea datelor cu caracter personal ale înregistranţilor persoane fizice se 
face cu respectarea legislaţiei privind protecţia datelor cu caracter personal, care 
presupune consimţământul prealabil al persoanei în cauză.

Art.17. - Disputele privind numele de domenii .ro se soluţionează:
a) pe cale amiabilă;
b) printr-o procedură extrajudiciară propusă de Registru;
c) pe cale judecătorească.

Art.  18.  -  Prezenta  hotărâre  se  aplică  tuturor  înregistrărilor  de  domenii  noi 
înregistrate  în  domeniul  „.ro” precum şi  domeniilor  înregistrate  până  la  data 
intrării acesteia în vigoare. 

Art.19. - Ministerul pentru Societatea Informaţională are funcţia de reprezentare 
internaţională  în  Consiliul  Guvernamental  Consultativ  din  cadrul  ICANN,  ca 
autoritate de stat.

Art.20. - În termen 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se 
aprobă,  prin  ordin  al  Ministrului  pentru societatea informaţională,  normele de 
aplicare.


