
Domnule Preşedinte Donald Trump,  

Pactul dintre Germania și URSS  se înscrie în istoria Europei ca una dintre cele 

mai cutremurătoare crime la adresa  umanității. Crimele la adresa umanității 

sunt imprescriptibile.  

Domnule Președinte Donald Trump, ne adresăm Dumneavoastră, pentru a 
afla, în mod public, cine din SUA a avut inițiativa și a sprijinit comportamentul 
aberant al oficialităților românești,   în legătură cu Pactul Molotov-
Ribbentrop, în contextul  semnării Tratatului cu privire la relaţiile de buna 
vecinătate şi cooperare dintre România şi Ucraina, semnat la Constanța la 2 
iunie 1997 

 Ne adresăm structurilor competente din România, Ministerul de interne, SRI, 

SIE, pentru a face publice toate informațiile pe care le dețin. 

Ne adresăm  DIICOT. 

 

Mr. President Donald Trump, 

The pact between Germany and the USSR is part of the history of Europe as 

one of the most horrific crimes against humanity. The crimes against humanity 

are indescribable. 

Mr President Donald Trump, we are asking you to find out publicly who in the 

US took the initiative and supported the aberrant behavior of Romanian 

officials, in relation to the Molotov-Ribbentrop Pact, in the context of signing 

the Treaty on good relations Neighborhood and cooperation between Romania 

and Ukraine, signed in Constanta on June 2, 1997 

  We address the competent structures in Romania, the Ministry of Interior, SRI, 

SIE, to make public all the information they have. 

We address DIICOT. 

 

 Analizând cele întâmplate, constatăm că participanții la această acțiune sunt 

atât în Washington , cât și în România- în capitala noastră,București. 

Sincronizarea dintre Washington și București a  functionat perfect, conform 

unei pregătiri prealabile.  Istoricul român Dinu Giurescu se afla la Washington, 

transmitea zile la rând, prin televiziunea română, că armata Ucrainei e de 



câteva ori mai puternică și va nimici forțele armate ale Româmiei. Nu exista nici 

o alertă de ordin militar între Ucraina și România, dar maniera aceasta de a 

transmite din Washinghton trebuia să provoace un impact de îngrijorare în 

România, situație în care Emil Constantinescu, Președintele României și Adrian 

Severin, Ministrul de externe să poată finaliza semnarea acestui Trtatat. În 

București s-a aflat ce s-a pus la cale, la Ministeterul de Externe  au început să 

sosească unii români care cereau textul tratatului, să constate ce e scria în el 

”Nu plecăm de aici până nu citim”.   Ministrul de externe a fugit din clărdirea 

Ministerulul de externe,  pe o altă ieșire. Ce a urmat e de neînchipuit. 

Președintele României împreună cu Ministrul de externe fug din București, pe 

litoral, la vila Neptun, unde documentul e semnat de Președintele României și 

de președintele Ucrainei. Pe fondul acestei atmosfere, Parlamentul votează 

acest Tratat. Vă rugăm frumos să ordonați publicarea documentației care se 

află la FBI și la CIA. Trebuie ca poporul român să afle ce persoane se află în 

spatele  Președintelui României și a Ministrului de externe. O astfel de acțiune 

nu se putea desfășura fără sprijinul unor persoane sau grupuri de interese. 

Oficialii români au primit bani  pentru că au reușit să semneze Tratatul? 

Prin Tratatul cu Ucraina, fără menţionarea Pactului Molotov-Ribbentrop, 

semnatarii români au certificat scoaterea din istorie a crimei împotriva  

umanităţii, dând certificat de bună purtare lui Hitler, Stalin, Molotov-

Ribbentrop, naziştilor şi bolşevicilor, fiind în fapt avocaţii apărării acestora. Dar 

pentru aşa ceva nu există prescriere! URSS, prin acest Pact criminal,Molotov-

Ribbentrop, a anexat parţial sau total, Lituania, Letonia, Estonia, Finlanda, 

Polonia şi România. Maşina de război, odată pornită, nu s-a mai oprit, până când 

a cuprins întreaga lume. Pactul Molotov-Ribbentrop a fost menţinut  activ, de 

către URSS, până la 24 decembrie 1989, când l-a declarat nul de la bun început, 

prin această anulare, în mod automat şi România era și este îndreptăţită să intre 

în posesia întregului teritoriu anexat prin acest Pact. Doar România nu a 

beneficiat de hotărârile Congresului. 

UE şi SUA, în afara oricărui dubiu, nu sunt avocaţii apărării Pactului  nazisto-

bolşevic. Dar, cu totul neaşteptat, tocmai preşedintele României, a parafat 

Tratatul cu Ucraina, ignorând acest Pact. UE şi SUA aveau destule exemple, pe 

care şi Ucraina le cunoaşte foarte bine, de modificare a graniţelor. Chiar atunci 

mai continuau modificări ale frontierelor, de la Marea Baltică, la Marea Neagră 

şi sudul Balcanilor, modificări ce vor pune piatra de temelie pentru un viitor 



prosper şi paşnic pentru întreaga Europă. Pentru întreaga Europă? Nu tocmai, 

deoarece modificările s-au oprit între Ucraina şi România. În ultimii ani s-au 

modificat frontierele între Lituania, Letonia, Estonia şi URSS, între Republica 

Moldova şi URSS, între cele două Germanii, între Cehia şi Slovacia, între 

Slovenia şi Serbia, între Republica Macedonia şi Serbia. Cu situaţii diferite. 

SUA nu recunoscuseră niciodată încorporarea ţărilor baltice în Uniunea 

Sovietică, dar au recunoscut şi recunosc faptul că atât Basarabia, şi nordul 

Bucovinei au fost anexate în baza aceluiaşi Pact Molotov-Ribbentrop. 

 

Se poate însă observa cu uşurinţă să s-au modificat atât graniţe recunoscute de 

toate părţile prin Tratatul de Pace de la Paris, din 1947, sau Acordul de la 

Helsinki, cât şi graniţe nerecunoscute de SUA - cazul ţărilor baltice. Mai mult, 

consecinţele Pactului Molotov-Ribbentrop, în cazul Românei fuseseră parţial 

înlăturate, prin desprinderea Republicii Moldova din URSS. Cu alte cuvinte, se 

poate spune că pentru România, fenomenul era în derulare. In Tratatul de Pace 

de la Paris, din 1947, URSS a impus formularea că frontiera dintre URSS şi 

România este cea stabilită în 1940 prin “acordul” dintre URSS şi România. Prin 

cuvântul acord, URSS a vrut să ascundă faptul că frontiera a fost impusă prin 

ultimatumul dat de URSS, în 1940, pe baza Pactului Molotov-Ribbentrop. 

SUA şi în cazul R. Moldova a avut aceeaşi opinie, ca între Ucraina şi România. 

Era în faţa graniţelor URSS stabilite prin Tratatul de Pace de la Paris şi prin 

acordul de la Helsinki. De aceea nu s-a grăbit să recunoască independenţa R. 

Moldova. O sursă a Departamentului de Stat al SUA susţinea că „problema e 

complicată de faptul că Moldova nu cuprinde toate teritoriile româneşti anexate 

de Uniunea Sovietică“ (De ce nu recunosc - încă? - Statele Unite independenţa 

Republicii  Moldova — Ţara nr. 39, septembrie 1991). Celelalte  teritorii 

fuseseră înglobate în Ucraina. Şi cu toate acestea SUA va recunoaşte aceste 

modificări de graniţă, va recunoaşte R. Moldova.  

După cum se poate constata, SUA şi-a schimbat opinia, recunoscând  R. 

Moldova, cu alte cuvinte modificarea unor frontiere recunoscute. Astfel, în 

această parte a Europei era deschis drumul spre normalitate. 

Partidul Noi, Getodacii! 

Gheorghe Gavrilă COPIL, 

Președinte 

partidulnoigetodacii@gmail.com  
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