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Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 
Comisia pentru tehnologia informației și comunicațiilor 

 
 
Către: 

 
 
                           BIROUL PERMANENT  AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 

              

           Vă  înaintăm, alăturat, RAPORTUL SUPLIMENTAR asupra 

propunerii legislative privind administrarea şi gestionarea 

domeniului de nivel superior „.ro”, transmisă spre dezbatere, în fond, 

Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, cu adresa nr. Plx. 

382 din 2 septembrie 2014. 

            În raport de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face 

parte din categoria legilor ordinare. 

 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 

       Cătălin Drulă 
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Parlamentul României 

Camera Deputaţilor  
Comisia pentru tehnologia informației și comunicațiilor 

 
 
 
 

RAPORT SUPLIMENTAR 
asupra propunerii legislative privind administrarea şi gestionarea 

domeniului de nivel superior „.ro” 

 

 

 În conformitate cu art.70 din Regulamentul Camerei 
Deputaților, republicat, Plenul Camerei Deputaților a hotărât, în ședința 
din 18 martie 2015, retrimiterea propunerii legislative privind 
administrarea şi gestionarea domeniului de nivel superior „.ro”, 
Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor cu adresa 
nr.Plx.382/2014 din 18 martie 2015, în vederea reexaminării și depunerii 
unui nou raport.  

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins 
propunerea legislativă în şedinţa din 24.06.2014. 

Guvernul prin punctul de vedere transmis cu adresa Nr.479/DRP 
din 03.02.2017 nu susține inițiativa legislativă. 
 Comisia pentru industrii și servicii a avizat favorabil 
propunerea legislativă, conform avizul nr.4c-3/266/2014 din data de 
17.09.2014. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil propunerea legislativă cu 
observații și propuneri, conform avizului nr.146 din 17.02.2014. 

Potrivit prevederilor art.75 alin.(1) din Constituţia României, 
republicată, şi ale art.92 alin.(9) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

Propunerea legislativă are ca obiect înființarea Registrului pentru 
numele de domenii „.ro” în scopul administrării și gestionării domeniului 
de nivel superior „.ro”, prin preluarea acestei activități de la Institutul 
Național de Cercetare - Dezvoltare în Informatică – ICI București. 
Registrul va fi o instituție publică cu personalitate juridică în coordonarea 
Ministerului pentru Societatea Informațională, finanțată integral din 
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venituri proprii. Se prevede preluarea cu titlu gratuit de către Registru, de 
la ICI București, a infrastructurii și echipamentelor necesare exercitării 
atribuțiilor de administrare și gestionare a domeniilor, care trec în 
patrimoniul Registrului, precum și preluarea de la ICI București a 
personalului de specialitate. Se reglementează atribuțiile Registrului, 
modul de organizare și funcționare, precum și conducerea acestuia. 
Propunerea legislativă prevede, de asemenea, ca în termen de 2 ani de la 
intrarea în vigoarea a legii, registranții numelor de domenii “.ro” existente 
sunt obligați să își reînregistreze aceste nume, conform procedurilor 
stabilite de Consiliul de Administrație. 
 În conformitate cu prevederile art.61 şi art.63 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru tehnologia informaţiei şi 
comunicaţiilor a dezbătut propunerea legislativă pe parcursul mai multor 
şedinţe.  

În urma dezbaterilor membrii Comisiei pentru tehnologia informaţiei 
şi comunicaţiilor au hotărât, în ședința din 3 decembrie 2014, cu 
unanimitate de voturi a membrilor prezenți, să propună plenului Camerei 
Deputaţilor respingerea propunerii legislative privind administrarea 
şi gestionarea domeniului de nivel superior „.ro”. 

Ca urmare a retrimiterii propunerii legislative la Comisia pentru 
tehnologia informației și comunicațiilor, membrii acesteia au reexaminat 
această iniţiativă legislativă în şedinţa din  22 februarie 2017.  

La lucrările comisiei au fost prezenți 9 deputați, din totalul de 15 
membri ai comisiei. 

În urma reexaminării iniţiativei legislative, membrii Comisiei au 
hotărât, cu unanimitate de voturi a membrilor prezenți, respingerea 
propunerii legislative privind administrarea şi gestionarea 
domeniului de nivel superior „.ro”, din următoarele considerente: 

- regimul înregistrării, suspendării și anulării nu este suficient 
de clar și poate conduce la abuzuri; 

- nu este clară maniera de soluționare extrajudiciară; 
- nu prezintă nicio garanție cu privire la confidențialitatea, 

integritatea și disponibilitatea datelor gestionate; 
- prevederile art. 37 alin.(1), respectiv preluarea cu titlu gratuit 

de către noul Registru de la I.C.I. București a infrastructurii și 
a echipamentelor necesare exercitării atribuțiilor de 
administrare și gestionare a domeniului de nivel superior 
„.ro”, încalcă principul garantării și ocrotirii proprietății care 
este garantat de către art.44 și art.136 din Constituția 
României. 
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În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea 
legislativă face parte din categoria legilor ordinare.  

 
 
 
PREŞEDINTE,                                             SECRETAR, 

         Cătălin Drulă                                             Andrei Pop 


	BIROUL PERMANENT  AL CAMEREI DEPUTAŢILOR

