
Dear President Vladimir Putin,  

It is true that the eastern border of Moldova was on the Bug, the Dniester being 

inside Moldova. Now, from the entire territory between the Dniester and the Bug, 

there is still a small strip, called Transnistria, of course part of the Republic of 

Moldova. Transnistria is officially, territorially and with its inhabitants, like the 

other administrative units, part of the independent state of the Republic of 

Moldova. According to the legislation of the Republic of Moldova, Transnistria has 

the right to foreign relations in the economic, technical-scientific and humanitarian 

fields.The occupation troops of the Russian Federation are stationed on the territory 

of the independent state of Moldova. They remained here even after World War II. 

It's a word, where the Russian enters, he doesn't leave. The Tsarist Empire, the 

USSR and now you, Mr. President Vladimir Putin ... It is up to you, Mr. President, 

to withdraw the occupation army from the Republic of Moldova and not to interfere 

in any way in the internal affairs of Romania. Keep in mind, the border on the Prut 

was fixed by military force by Moscow, inside Romania, so stop acting, in any 

form and in the eastern part of this border, in other words, in the Republic of 

Moldova. The liquidation of the consequences of the Pact between the USSR and 

Nazi Germany, (signed by foreign ministers Molotov and Ribbentrop) by which 

annexationist Moscow imposed the current border on the Prut, thus annexing the 

eastern part of Romania (Now, we have in mind, the Republic of Moldova) is 

imperative necessary. 

The Second World War began with the Treaty between the USSR and Nazi 

Germany, so it is your duty, President Vladimir Putin, to end this war. 

The USSR is guilty not only of the annexation of Bessarabia - on one side of 

Bessarabia is the Republic of Moldova - but also of northern Bukovina, Herta 

county, the whole of Bessarabia. Moscow is also guilty of annexing Snake Island. 
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Mult stimate domnule Președinte Vladimir Putin, 
Dear President Vladimir Putin, 
Este adevărat că granița de răsărit a Moldovei era pe Bug , Nistru fiind în 
interiorul Moldovei. Acum, din întreg  teritoriul dintre  Nistru și Bug, a mai 
rămas o fâșie mică, numită Transnistria, desigur parte din Republica Moldova. 
Transnistria face parte în mod oficial, teritorial și cu locuitorii ei, ca și celelalte 
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unități administrative, din statul independent  Republica Moldova. Conform 
legislației Republicii Moldova, Transnistria are dreptul la relații externe în 
domeniile economic, tehnico-științific și umanitar.Pe teritoriul statului 
independent Republica Moldova  staționează trupele de ocupație ale Federației 
Ruse. Au răms aici și după Cel de al II-a Război Mondial. E o vorbă, de unde 
intră rusul, nu mai pleacă. Imperiului Țarist,  URSS-ul și acum Dvs, domnule 
Președinte Vladimir Putin...Retragerea armatei de ocupație din Republica 
Moldova și neamestecul sub nici o formă în treburile interne ale României vă  
revine Dvs, domnule Președinte. Fiți  cu luare aminte, granița de pe Prut a fost 
fixată prin forță militară de către Moscova, în interiorul României, deci să 
încetați să mai acționați, sub orice formă și în partea de răsărit a acestei 
granițe, cu alte cuvinte,  în Republica Moldova. Lichidarea urmărilor Pactului 
dintre URSS și Germania nazistă,( semnată de miniștri de externe Molotov și 
Ribbentrop) prin care Moscova anexionistă a impus actuala graniță de pe Prut, 
anexând astfel partea de răsărit a României (Acum, avem în vedere, Republica 
Moldova) este imperios necesară.    
URSS este vinovată nu numai de anexarea Basarabiei-pe o parte a Basarabiei se 
află Republica Moldova-ci și a nordului Bucovinei, a ținutului Herța, a întregii 
Basarabii. Moscova  este vinovată și de anexarea Insulei Șerpilor. 
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