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Stimați domni,

Împărtășesc îngrijorarea Dumneavoastră în legătură cu lipsa unui progres 
în investigarea cazului de rezonanță numit generic „Laundromatul rusesc”. Într-
adevăr, organele de drept din Moldova se confruntă cu imposibilitatea de a 
obține informații din Federația Rusă privind originea resurselor financiare 
tranzitate.

Prin urmare, această investigație bate pasul pe loc. Dar Moldova a fost 
doar o verigă din acest lanț. Cea de-a doua verigă a fost Letonia, țară membră a 
Uniunii Europene. Mai mult decât atât, destinatarii finali ai resurselor financiare
obținute fraudulos, după cum s-a relatat în presă, sunt întreprinderi și organizații
din Germania, Franța, Italia, Marea Britanie. Este extrem de important de a 
obține informații despre semnificația economică a operațiunilor, fezabilitatea și 
scopul final, anume de la beneficiarii resurselor. Toate acestea pot fi obținute 
doar în cadrul unor proceduri penale desfășurate în țările enumerate mai sus. 
Trezește nedumerire faptul că nici după șase ani, aceste țări așa și nu au demarat
anumite proceduri în acest caz. Ori, anume ele au devenit beneficiarii principali 
ai veniturilor presupus infracționale.

La rândul meu, sunt gata să ofer suportul necesar organelor de anchetă 
din Germania, Franța, Italia, Marea Britanie și Letonia și să fiu audiat în orice 
calitate – de învinuit, martor sau victimă.

Rog cu insistență să vă implicați în proces și să notați procuraturilor din 
țările indicate asupra inadmisibilității unei atitudini neserioase în privința unor 
crime precum „Laundromatul”.

Lipsa reacției organelor de drept din țările UE va demonstra lipsa de 
perspectivă și inutilitatea investigației, va servi drept temei pentru colegii din 
Moldova să se descurajeze și să simtă inutilitatea eforturilor lor pe fundalul 
indiferenței colegilor lor europeni.

Vă rog să faceți tot posibilul pentru organizarea unor grupuri de anchetă 
comune și să asigurați strânsa colaborare a acestora cu procurorii din Moldova.

În speranța unei colaborări fructuoase,

Veaceslav Platon.


