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CARTE DE INDENTITATE - DONARE DE ORGANE 
 

O ALEGERE CONȘTIENTĂ 

1. ACTE NORMATIVE:  Legea nr. 98 din 09/08/2013 a extins în țara noastră modalitățile prin 
care orice cetățean care a atins majoratul poate să își exprime consimțământul sau refuzul 
privind donarea de organe. Serviciul Evidența Persoanelor din cadrul primăriilor (Gli Uffici 
Anagrafe) au devenit adevărate oficii de colectare și înregistrare a voințelor cetățenilor. 
Primăria Lomagna a aderat la proiectul “Carta d’Identità - Donazione Organi” (hotărârea 
consiliului local nr. 9 din 24/01/2015) în colaborare cu secțiunea locală AIDO (Asociația 
Italiană pentru Donarea de Organe). 
 

2. DECIDE ASTĂZI: De azi înainte, orice cetățean major “poate să își exprime voința cu 
privire la donarea de organe și țesuturi” în momentul eliberării sau reînnoirii cărții de 
identitate la Serviciul Evidența Persoanelor al primăriei Lomagna. La prezentarea cererii 
pentru eliberarea cărții de indentitate, cetățeanul va primi un model de declarație în care va 
putea să își exprime propria voință, prin alegerea uneia dintre următoarele opțiuni: 

a) Nu se exprimă 
b) Acceptă 
c) Nu acceptă 

În cazul când s-a ales optiunea b) sau c), declarația este transmisă de către primărie, în 
mod telematic, Sistemului Informativ de Transplant – SIT. 
 

3. DE CE SĂ DONEZI: Persoanele în așteptarea unui organ contează doar pe donare, pentru 
a putea trăi în continuare. Deseori nu ne gândim la astfel de probleme, dar persoanele care 
au nevoie de un transplant se gândesc la aceasta în permanență. 
 

4. O ALEGERE CONȘTIENTĂ: A-și exprima în timpul vieții consimțământul la donarea de 
organe reprezintă o alegere conștientă. Putem să ne informăm, să vorbim și să împărtășim 
cu familia decizia noastră, fiind siguri că va fi respectată. 
 

5. GARANȚIE: Legea asigură libertatea de a alege în vederea donării de organe. Este posibil 
de a-și exprima opțiunea în favoarea sau împotriva donării și de a modifica, în orice 
moment, opțunea precedentă. În orice caz, nu există acceptarea tacită. 
 

6. FĂRĂ DONARE NU EXISTĂ TRANSPLANT: Numărul persoanelor în așteptarea unui 
transplant de organe e în creștere și, deseori, aceasta este unica posibilitate care poate 
salva viața unei persoane. În cele mai multe cazuri, primitorii de transplant pot munci, face 
sport, avea copii și organiza viața privind spre viitorul îndepărtat. 
 

7. DE CE CHIAR TU? Credem cu toții că transplantul nu ne privește. Totusi, oricare dintre noi 
și din familia noastră ar putea avea nevoie într-o bună zi. 
 

8. INFORMAȚII SUPLIMENTARE: te poți adresa la GRUPUL MUNICIPAL  AIDO LOMAGNA-
OSNAGO tel. 3403 057747 sau poți consulta site-ul www.aido.it și 
www.comune.lomagna.lc.it 
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