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HOTĂRÂRE nr. 11 din 9 ianuarie 2013
privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Tineretului şi Sportului
EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 42 din 19 ianuarie 2013

    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 40 
alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea 
Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările 
ulterioare, şi al art. 26 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative,

    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

CAP. I
    Dispoziţii generale

    ART. 1
    (1) Ministerul Tineretului şi Sportului se organizează şi funcţionează 
ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu 
personalitate juridică, în subordinea Guvernului, având rol de sinteză şi de 
coordonare a aplicării strategiei şi politicilor Guvernului în domeniile 
tineretului şi sportului.
    (2) Ministerul Tineretului şi Sportului are sediul principal în 
municipiul Bucureşti, str. Vasile Conta nr. 16, sectorul 2, şi îşi 
desfăşoară o parte din activitatea specifică şi în str. Eremia Grigorescu 
nr. 26, sectorul 1.

CAP. II
    Principalele atribuţii ale Ministerului Tineretului şi Sportului

    ART. 2
    (1) În îndeplinirea rolului şi a obiectivelor sale generale, Ministerul 
Tineretului şi Sportului exercită următoarele atribuţii cu caracter general:
    a) asigură elaborarea strategiei de punere în aplicare a Programului de 
guvernare în domeniile tineretului şi sportului; fundamentează şi propune 
Guvernului politici în domeniile tineretului şi sportului;
    b) iniţiază, elaborează ori, după caz, avizează proiecte de acte 
normative, în vederea realizării obiectivelor strategice şi a politicilor în 
domeniile tineretului şi sportului;
    c) asigură administrarea bunurilor proprietate publică şi/sau privată a 
statului încredinţate, potrivit prevederilor legale pentru desfăşurarea 
activităţii aferente domeniilor de tineret şi sport, prin unităţile din 
subordine;
    d) asigură, în numele statului român, în condiţiile legii, reprezentarea 
pe plan intern şi internaţional în domeniile tineretului şi sportului;
    e) asigură urmărirea aplicării şi controlul respectării legilor şi a 
celorlalte acte normative din domeniile tineretului şi sportului;
    f) colaborează cu celelalte ministere şi organe de specialitate ale 
administraţiei publice centrale, cu autorităţile administraţiei publice 
locale, cu alte instituţii publice şi persoane juridice de drept public sau 
privat, române ori străine;
    g) asigură aplicarea acordurilor internaţionale în domeniile sale de 
activitate, precum şi promovarea de noi acorduri.
    (2) Ministerul Tineretului şi Sportului îndeplineşte orice alte 
atribuţii stabilite prin lege sau prin alte acte normative privind 
politicile în domeniile tineretului şi sportului.
    ART. 3
    (1) În îndeplinirea rolului şi a obiectivelor sale în domeniul 
activităţii de tineret, Ministerul Tineretului şi Sportului are următoarele 
atribuţii specifice:
    a) aplică politica guvernamentală pentru tineret;
    b) fundamentează şi elaborează studii şi cercetări, analize şi prognoze 
privind problemele tineretului, în colaborare cu persoane juridice ori 
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