Proiectul hotărârii de Parlament privind aprobarea uniformei şi însemnelor
distinctive ale colaboratorilor Centrului Naţional Anticorupţie (în continuare proiect) a fost elaborat în contextul reorganizării Centrului pentru Combaterea
Crimelor Economice şi Corupţiei şi trecerea acestei instituţii de sub controlul
Guvernului sub controlul parlamentar. Drept temei de elaborare a proiectului sunt
normele stabilite de Legea nr. 1104 din 06 iunie 2002 cu privire la Centrul
Naţional Anticorupţie, cu modificările şi completările ulterioare, care potrivit art.
14 alin (2) prevede că toţi colaboratorii Centrului poartă uniformă, atribuită gratuit,
iar modelul uniformei, însemnele, normele de asigurare cu uniformă sunt aprobate
de Parlament. Prin urmare, Parlamentul este autoritatea competentă de stabilirea
uniformei pentru angajaţii Centrului Naţional Anticorupţie (în continuare – CNA)
cu statut special.
Considerăm oportun de menţionat că competenţa Parlamentului de a stabili
uniforma şi însemnele distinctive pentru colaboratorii CNA a fost atribuită prin
Legea nr. 120 din 25 mai 2012 pentru modificarea şi completarea unor acte
legislative. Astfel, reglementările adoptate de Legea citată, implică modificări
esenţiale la Legea nr. 1104 din 06 iunie 2002 cu privire la Centrul Naţional
Anticorupţie, în special, acordarea unui statut nou.
În această ordine de idei, se argumentează necesitatea aprobării modelului
uniformei, însemnele şi normele de asigurare cu uniformă, prin hotărâre de
Parlament. Până la 01 octombrie 2012 uniforma şi însemnele distinctive ale
colaboratorilor Centrului au fost stabilite de Hotărârea de Guvern nr. 848 din 15
august 2005, prevederile căreia sunt reflectate în normele proiectului hotărârii de
Parlament elaborat.

Noile norme prevăd descrierea şi modalitatea de asigurare cu uniforme pentru
corpul de ofiţeri şi subofiţeri angajaţi în cadrul CNA, la fel în proiect sunt redate şi
însemnele distinctive ale colaboratorilor.
Cât priveşte fundamentarea economică a proiectului, menţionăm că
prevederile elaborate nu vor necesita alocarea resurselor financiare suplimentare
din bugetul de stat, toate cheltuielile de confecţionare a uniformei fiind în limitele
prevăzute de bugetul instituţiei.

