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În temeiul prevederilor art. 67 din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 36 alin. (1) lit. o) din 
Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, cu modificările şi completările ulterioare,
Senatul adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
În structura serviciilor Senatului funcţionează direcţii generale, direcţii, servicii şi birouri, după caz.
Art. 2
(1) Structura organizatorică a serviciilor Senatului este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre.
(2) În cadrul direcţiilor generale funcţionează direcţii, iar în cadrul direcţiilor, prin hotărâre a Biroului permanent al 
Senatului, se pot organiza, după caz, servicii şi birouri.
Art. 3
(1) Secretarul general al Senatului conduce serviciile Senatului şi controlează activitatea acestora. În această calitate 
răspunde în faţa Senatului şi a Biroului permanent ai Senatului de modul în care îşi îndeplineşte atribuţiile în asigurarea 
bunei funcţionări a serviciilor Senatului.
(2) În activitatea sa, secretarul general al Senatului este ajutat de 2 secretari generali adjuncţi.
Art. 4
(1) Activitatea serviciilor Senatului se desfăşoară pe baza Regulamentului de organizare şi funcţionare, aprobat de Biroul 
permanent al Senatului, la propunerea secretarului general.
(2) Numărul maxim de posturi pentru fiecare compartiment din structura serviciilor Senatului se stabileşte prin statul de 
funcţii, care se aprobă de Biroul permanent al Senatului, la propunerea secretarului general, în condiţiile legii.
(3) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, secretarul general al Senatului va elabora 
proiectul Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciilor Senatului, în vederea supunerii spre aprobare Biroului 
permanent al Senatului.
Art. 5
La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Senatului nr. 13/2009 privind structura serviciilor Senatului, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 435 din 25 iunie 2009, cu modificările ulterioare, se abrogă.
-****-
Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 4 martie 2013, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din 
Constituţia României, republicată.

ANEXĂ: STRUCTURA ORGANIZATORICĂ a serviciilor Senatului

[POZĂ]
*) A se vedea actul modificator.
(la data 01-Apr-2014 anexa 1 modificat de Art. 1 din Hotarirea 26/2014 )

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 121 din data de 5 martie 2013
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PREŞEDINTELE SENATULUI
GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU



HOTĂRÂRE nr. 26 din 31 martie 2014 pentru modificarea anexei la 
Hotărârea Senatului nr. 8/2013 privind structura serviciilor 
Senatului
În temeiul prevederilor art. 67 din Constituţia României, republicată, precum şi ale 
art. 36 alin. (1) lit. o) din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 
28/2005, cu modificările şi completările ulterioare,
Senatul adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
- Anexa la Hotărârea Senatului nr. 8/2013 privind structura serviciilor Senatului, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 121 din 5 martie 2013, se 
modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
-****-
Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 31 martie 2014, cu 
respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

ANEXĂ: STRUCTURA ORGANIZATORICĂ a serviciilor Senatului
(- Anexa la Hotărârea Senatului nr. 8/2013)

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 231 din data de 1 aprilie 2014
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