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 17.02.2014 

COMUNICAT DE PRESĂ 
 
 
Prin Ordinul comun al ministrului sănătății și al ministrului justiției 
nr.1158, privind înființarea Registrului național al donatorilor de 
organe, țesuturi și celule, denumit R.N.D. s-a reglementat 
obligația notarului public de a înscrie în R.N.D. datele de 
identificare ale donatorilor și declarațiile prin care aceștia consimt 
la donarea post-mortem, în scop terapeutic, a organelor, 
țesuturilor și celulelor.  
 
În acest sens, Ministerul Sănătății, Serviciul de Telecomunicații 
Speciale și Uniunea Națională a Notarilor Publici au încheiat un 
Protocol de colaborare în scopul elaborării, implementării și 
exploatării unui sistem informatic care să permită înscrierea în 
timp real în R.N.D. a datelor de identificare ale donatorilor și a 
declarațiilor prin care aceștia consimt la donarea post-mortem, în 
scop terapeutic, a organelor, țesuturilor și celulelor, în 
conformitate cu legislația în vigoare, precum și accesarea 
informațiilor din baza de date, exclusiv de către persoanele 
autorizate (operatorii desemnați de Ministerul Sănătății) în 
condiții de confidențialitate și securitate informatică, în 
conformitate cu legislația în vigoare.  
 
Prin urmare, începând cu 1 februarie 2014, aplicația informatică 
de gestiune a R.N.D. este funcțională, notarii publici 
autentificând și înscriind în registru, cu scutire de onorariu, 
declarațiile prin care o persoană consimte la donarea post-
mortem, în scop terapeutic, a organelor, țesuturilor și celulelor.  
 
De asemenea, în aplicarea dispozițiilor Codului civil și raportat la 
caracterul confidențial al dispozițiilor testamentare, notarii publici 
care autentifică un testament în care testatorul își dă 
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consimțământul la donarea post-mortem în scop terapeutic, a 
organelor, țesuturilor și celulelor, autentifică separat de 
testament, cu scutire de onorariu, o declarație prin care 
testatorul consimte la donarea post-mortem, în scop terapeutic, 
a organelor, țesuturilor și celulelor. Această declarație  va fi 
înscrisă în R.N.D.  
 
Uniunea Națională a Notarilor Publici mulțumește pe această cale 
Ministerului Sănătății și Serviciului de Telecomunicații Speciale 
pentru ocazia dată notarilor publici de a susține această nobilă 
campanie de salvare a vieților omenești.  
 

BIROUL DE PRESĂ  
AL UNIUNII NAȚIONALE A NOTARILOR PUBLICI DIN 

ROMÂNIA  
 
 
 


