
Contestarea deciziei medicale asupra capacităţii de muncă 
 

 Decizia medicală asupra capacităţii de muncă poate fi contestată, în termen de 30 de zile de la 

comunicare, la comisiile medicale de contestaţii. 

 Contestaţia se înregistrează la cabinetul de expertiză medicală a capacităţii de muncă, care a 

emis decizia medicală asupra capacităţii de muncă ce face obiectul contestaţiei. 

 Pot face obiectul contestaţiei orice elemente relevante pentru stabilirea dreptului la pensie de 

invaliditate, înscrise în decizia medicală asupra capacităţii de muncă. 

 Decizia emisă în rezolvarea contestaţiei înlocuieşte decizia iniţială şi produce efecte de la 

data acesteia. 

 În soluţionarea contestaţiei se au în vedere aceleaşi proceduri şi criterii medicale ca şi în cazul 

expertizării asupra capacităţii de muncă. 

 Deciziile comisiilor medicale de contestaţii pot fi atacate la instanţele judecătoreşti 

competente în termen de 30 de zile de la comunicare. 

 Deciziile medicale asupra capacităţii de muncă, necontestate în termen, rămân definitive. 

 Deciziile rămase definitive pot fi revizuite de către medicii experţi ai asigurărilor sociale care 

le-au emis, la sesizarea părţii interesate sau a organelor de control ale CNPP. 

 

 Contestaţiile împotriva deciziilor medicale asupra capacităţii de muncă emise de casele 

teritoriale de pensii Timiş, Arad, Caraş-Severin şi Hunedoara se depun la cabinetele de expertiză 

medicală a capacităţii de muncă emitente. 

 Soluţionarea contestaţiilor este de competenţa Comisiei medicale de contestaţii de pe lângă 

Casa Judeţeană de Pensii Timiş, care funcţionează în subordinea Institutului Naţional de Expertiză 

Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă Bucureşti, în următoarea componenţă: 

 

I. MEMBRI TITULARI: 

 1. Preşedinte  Dr. Săftescu Sorin  - CJP Timiş 

 2. Membru  Dr. Benea Mirela  - CJP Hunedoara 

 3. Membru  Dr. Miclăuş Ştefana  - CJP Arad 

 

I. MEMBRI SUPLEANŢI: 

 1. Preşedinte  Dr. Vidoni Livia  - CJP Timiş 

 2. Membru  Dr. Ursa Leontina  - CJP Caraş-Severin 

 3. Membru  Dr. Boiangiu Adriana  - CJP Timiş 

 

 Membrii supleanţi participă la şedinţele Comisiei în locul membrilor titulari care se află în 

imposibilitatea de a participa la şedinţe (concediu de odihnă, concediu medical, etc.). 

 Medicul expert, membru titular în Comisie, care a emis decizia medicală asupra capacităţii de 

muncă contestată, nu poate participa la şedinţa Comisiei, fiind înlocuit de un membru supleant. 

 


