
Consultări privind principiile de reglementare a domeniilor „.ro”

Prin acest formular, Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale urmărește să centralizeze
punctele de vedere ale tuturor entităților interesate de buna funcționare a serviciilor de înregistrare
pentru numele de domenii „.ro”. Aceste puncte de vedere vor fi centralizate, analizate și utilizate în
procesul de elaborare a proiectului de lege privind reglementarea Domeniului de Nivel Superior
„.ro”.

Această consultare se referă strict la principiile care vor sta la baza reglementării. Pentru proiectul
de lege se vor organiza consultări separate în luna iulie a.c., în format online și prin ședințe publice.

Completarea  formularului  poate  dura  aproximativ  30  de  minute.  Vă  rugăm să  acordați  atenție
tuturor răspunsurilor întrucât acestea sunt importante pentru noi. Toate informațiile completate în
chestionar vor fi disponibile online publicului larg.

Răspunsurile  și  argumentarea  acestora  sunt  obligatorii  pentru  fiecare  întrebare.  Argumentele
solicitate sunt necesare în vederea elaborării expunerii de motive aferente proiectului de lege.

Informațiile pe care le introduceți  sunt considerate publice. Vă rugăm să nu introduceți date cu
caracter personal în câmpurile formularului.

Termeni utilizați

Registru  -  Persoană  juridică  ce  administrează  și  gestionează  domeniul  de  nivel  superior  „.ro”,
menține baza de date aferentă și serviciile de interogare publice, înregistrează nume de domenii și
operează serverele de nume.

Registrar - Persoană juridică, acreditată de către registru, care, având un contract cu Registrul în
acest  sens,  poate  presta  servicii  de  înregistrare  a  numelor  de  domenii  „.ro”  la  solicitarea
registranților.

Registrant - Persoana fizică sau juridică ce solicită înregistrarea unui nume de domeniu ".ro" și/sau
care beneficiază de servicii de înregistrare a unul sau mai multe nume de domeniu ".ro"

Referitor la valabilitatea înregistrării domeniului

Referitor la gestionarea domeniului de nivel superior „.ro”

Care considerați că trebuie să fie valabilitatea înregistrării unui domeniu „.ro”? *
1 an
2 ani
5 ani
10 ani
50 de ani
Other:
Vă rugăm argumentați alegerea făcută la întrebarea anterioară. *

În aproape toate cazurile de domenii vandute, perioada maxima este de 1 an, cu posibilitate de
extindere pina la 10 ani. Scopul este acela de a nu tine ocupate domenii care nu mai prezinta interes
pentru registranti si a le permite reintegrarea in circuitul comercial.



Care considerați că ar trebui să fie valabilitatea domeniilor înregistrate până în prezent, care
sunt active și utilizate în mod curent. *
1 an
2 ani
5 ani
10 ani
50 de ani
Other:
In functie de contract - poate fi 5-10 ani sau chiar nelimitata.
Vă rugăm argumentați alegerea făcută la întrebarea anterioară. *

Intrebarea depinde de contractul incheiat la momentul inregistrarii domeniului .ro (din cunostiintele
noastre au fost mai multe variante in functie de anii in care s-au inregistrat domeniile). Deci inainte
de a raspunde la intrebare trebuie facuta o analiza juridica a contractelor de inregistrare pentru a
identifica: - daca in anumite contracte nu era permisa modificarea unilaterala a contractului pentru a
schimba perioada de valabilitate - felul in care era exprimata durata contractului "nedeterminata",
"pe viata" sau in alt mod - efectul modificarii unilaterale a contractelor dupa caz - in relatia cu
persoane fizice sau juridice. Abia apoi se poate face o alegere informata.

Care considerați că ar trebui să fie valabilitatea domeniilor înregistrate până în prezent, care
sunt inactive și neutilizate încă de la înregistrare. *
1 an
2 ani
5 ani
10 ani
50 de ani
Ar trebui anulate
Other:
acelasi ca si mai sus
Vă rugăm argumentați alegerea făcută la întrebarea anterioară. *

In plus se poate analiza daca domeniile inactive si neutilizate pot fi introduse in circuitul comercial
conform tipului de contract semnat.

Referitor la gestionarea domeniului de nivel superior „.ro”

Cine considerați că ar trebui să gestioneze domeniul de nivel superior „.ro”? *
Institutul de Cercetare-Dezvoltare în Informatică (ICI - București)
O altă entitate a statului
Un parteneriat public-privat
Un model organizațional multi-stakeholder (asociație a mai multor părți interesate)
Other:
Required
Vă rugăm argumentați alegerea făcută la întrebarea anterioară. *

Experienta ICANN, ca si a altor domenii nationale (ccTLDs) de succes ne arata ca un model multi-
stakeholder ar fi cea mai buna solutie pentru o administrare transparenta si functionala pentru orice
persoana interesate a domeniului national .ro In acelasi timp aceasta ar insemna o lege dedicata pe
acest subiect, cu explicarea clara a rolului fiecarei institutii. Exista multe modele de succes in acest
sens - de la domeniu .rs la .br

Considerați că Registrul ar trebui să poată avea și rolul de registrar? *



Da
Nu
Vă rugăm detaliați/argumentați răspunsul la întrebarea anterioară. *

Sunt doua motive principale: 1. Daca Registrul are si rol de registrar se ridica niste probleme de
concurenta  leala  sau  conflict  de  interese,  care  il  poate  face  sa-si  atribuie  siesi  contracte  mai
benefice. 2. Daca Registrul nu are rol de registrar, poate sa se concetreze pe functiile sale de baza de
administrare corecta si sigura a ccTLD domeniului .ro

Care  considerați  că  sunt  circumstanțele  care  ar  justifica  suspendarea  temporară  a  unui
domeniu „.ro”? *
Registrul constată că acesta este utilizat pentru derularea unor activități ce pun în pericol vizitatorii
domeniului (distribuie malware, este folosită pentru a derula activități ilegale, etc.)
Registrul constată încălcarea termenilor și condițiilor
Exclusiv în baza unui mandat emis de către o instanță
Other:
masura intermediara pentru o perioada limitata de timp in caz de neplata a reinnoirii
Required
Vă rugăm detaliați/argumentați răspunsul la întrebarea anterioară. *

Un nume de domeniu este suportul principal pentru un site care reprezinta un mijloc de comunicare
in masa, deci o unealta/publicatie a libertatii de exprimare. Conform Constitutiei Romaniei art 30
(2) Cenzura de orice fel este interzisă. (4) Nici o publicaţie nu poate fi suprimată. In consecinta doar
o instanta de judecata poate sa decida suspendarea domeniului (cu exceptia motivelor administrative
- gen neplata la timp a reinnoirii)

Care considerați că sunt circumstanțele care ar justifica anularea unui domeniu „.ro”? *
Registrul  constată  că  este  utilizat  pentru  derularea  unor  activități  ce  pun  în  pericol  vizitatorii
domeniului (distribuie malware, este folosită pentru a derula activități ilegale, etc.)
Numai în baza hotărârii unei instanțe judecătorești
Dacă  un  terț  face  registrului  dovada  deținerii  drepturilor  de  marcă  înregistrată  asupra  numelui
aferent domeniului, anterior înregistrării acestuia
Registrul constată încălcarea termenilor și condițiilor
Other:
Decizie sistem alternativ de rezolvare a disputelor bazat pe UDRP.
Required
Vă rugăm detaliați/argumentați răspunsul la întrebarea anterioară. *

La fel ca mai sus. Mai mult, in cazul conflictului cu o marca inregistrata, exista proceduri (UDRP)
si sisteme de rezolvare alternativa a disputelor (e.g. OMPI) care functioneaza si au rolul similar cu
al instantelor. Jurisprudenta acestora ne demonstreaza cat de injusta ar fi de pastrat decizia la o
simpla plangere a titularului de marca.
Referitor la prețurile serviciilor

Cum considerați că ar trebui Registrul să stabilească prețul înregistrării unui domeniu „.ro”?
*
Prețul ar trebui stabilit prin mecanisme de piață (cerere-ofertă)
Prețul ar trebui stabilit prin aplicarea unei marje fixe peste costurile de dezvoltare, mentenanță și
operare
Statul ar trebui să intervină asupra prețului pentru a proteja clienții împotriva abuzurilor
Prețul ar trebui să țină cont de numărul de ani pentru care se dorește înregistrarea
Other:



Required
Vă rugăm argumentați alegerea făcută la întrebarea anterioară. *

Pretul unui *nou domeniu* ar trebui sa fie stabilit de catre Registru si sa aiba 3 caracteristici: - sa
fie in aceiasi marja cu cel al concurentei (alte gTLD si ccTLDs) - sa fie acelasi pret anual pentru o
perioada mare de timp (e.g. 10 sau 25 de ani) pentru a asigura stabilitate pentru cel care isi cumpara
un domeniu. - se pot acorda discount-uri pentru o inregistrare pe o perioada mai lunga.

Cum considerați că ar trebui utilizat excedentul/profitul Registrului? *
Investiții în infrastructura destinată bunei funcționări a Domeniului de Nivel Superior „.ro”
Proiecte de cercetare în domeniul IT
Proiecte educaționale destinate publicului
Campanii de conștientizare cu privire la siguranța în mediul online și securitate cibernetică
Other:
Educația privind "competentele digitale"
Required
Vă rugăm argumentați alegerea făcută la întrebarea anterioară. *

Consideram ca investitiile in buna functionare ar trebui sa faca parte din cheltuielile normale, nu sa
fie folosit profitul in acest sens. Scopul principal al profitului ar fi sustinerea de activitati "non-
profit" legate de Internet. Probabil ca tipurile de activitati ar trebui sa fie specificate anual de un
grup de stakeholderi interesati.

Considerați că veniturile și cheltuielile Registrului ar trebui să fie publice? *
Da
Doar veniturile
Nu
Vă rugăm argumentați alegerea făcută la întrebarea anterioară. *

Nu exista niciun motiv sa nu fie publice, dar si auditate.

Cum considerați că ar trebui să se realizeze transferul numelui de domeniu între două entități
(Registranți)? *
Cu titlu gratuit (Registrantul care preia domeniul plătește tariful standard către Registru)
Pentru un preț stabilit liber prin mecanisme de piață
Pentru un preț stabilit de către Registru
Other:
Vă rugăm argumentați alegerea făcută la întrebarea anterioară. *

In toate domeniile serioase pretul transferului se face printr-un sistem liber. Altfel obligi practic cele
2 entitati sa faca o simulatie (un contract fals) doar pentru a satisface o nevoie birocratica.

Alte sugestii/puncte de vedere
Vă  rugăm  adăugați  orice  alte  sugestii  cu  privire  la  reglementarea  Domeniului  de  Nivel
Superior „.ro”. Puteți adăuga inclusiv link-uri către documente relevante.

Ne propunem sa revenim imediat dupa finalul perioadei de consultare pe acest chestionar cu mai
multe detalii referitoare la principiile pe care trebuie sa le aiba in vedere o reglementare a ".ro" intr-
un document trimis public catre MCSI.

Organizația pe care o reprezentați (nu se va completa de către persoane fizice).
Asociatia pentru Tehnologie si Internet




