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Domnului Dereck J. HOGAN 
Ambasadorul S.U.A. în 
Republica Moldova
mun. Chişinău, str. Alexei Mateevici 103

Stimate domnule Dereck J. HOGAN,

Primiţi, vă rog, asigurările noastre de profund respect şi apreciere pentru excelenta 
cooperarea dintre Ambasada Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova şi Centrul 
Naţional Anticorupţie, reflectată de rezultatele semnificative şi fructuoase.

Procuratura Anticorupţie efectuează urmărirea penală în cadrul cauzei penale nr. 
2019978205, pornită la 23.09.2019, confonn elementelor constitutive ale componenţei de 
infracţiune prevăzută de art. 243 alin. (3) lit. b) Cod penal „Spălarea banilor”. La 
09.10.2019, în privinţa cet. , a.n. a fost emisă
Ordonanţa de punere sub invinuire de către Procuratura Anticorupţie şi dispuse, în sarcina 
Centrului Naţional Anticorupţie, investigaţiile în vederea căutării învinuitului.

în acest sens, la 10.10.2019, de către Centrului Naţional Anticorupţie a fost pornit 
dosarul de căutare nr. 2019970029, iar la 11.10.2019, pe numele învinuitului

a fost emis mandatul de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 zile nr. 14- 
722/19, de către Judecătoria Chişinău, sediul Ciocana.

La 17.10.2019, Centrul Naţional Anticorupţie a expediat cererea de anunţare în căutare 
internaţională a cet. către Centrul de Cooperare Poliţienească
Internaţională al Inspectoratului General al Poliţiei, care, la 18.10.2019, a informat C.N.A. 
că solicitarea a fost transmisă în adresa Secretariatului General al O.I.P.C. Interpol.

Având la baza prevederile art. 48, pct. 1, lit. b), alin. (i) al Convenţiei Organizaţiei 
Naţiunilor Unite împortiva corupţiei, solicităm respectuos să sesizaţi autorităţile competente 
ale SUA (Departament of Justice, FBI, Police) în vederea identificării L eului aflării cet.

IDNP , deţinător al
paşapoartelor din din şi, respectiv, AB

din
Subsidiar, vă informăm că potrivit recentelor informaţii, cet. _. . s-ar

fi aflat, în perioada 5-7 iulie şi 18-20 noiembrie 2019, în oraşul Miami, statul Florida 
(eventual în apropierea hotelului „The Setai Miami Beach” şi „Portofmo Tower”).

în virtutea bunelor relaţii de cooperare şi reciprocitate, vă rog să acceptaţi expresia 
distinselor mele consideraţii.

Cu respect,

director Ruslan FLOCEA


