
A început lichidarea conscințelorTratatul Ribbentrop-Molotov, pentru alte țări. 

Numai tovarășii din România, prin guvernanții din 1990-1991, președinte Ion 

Iliescu, prim-ministru Petre Roman, ministrul de externe, Sergiu Celac,  ministri 

de interne, general Mihai Chițac,Doru Viorel Ursu, ministrii apărării naționale, 

General Nicolae Militaru, General Victor-Atanasie Stănculescu, în1991, prim 

miniștri Petre  Roman, Teodor Stolojean,  ministru de externe Adrian Năstase, 

ministru de interne Doru Viorel Ursu, ministrii apărării naționale, General 

Victor-Atanasie Stănculescu, General Niculae Spiroiu, s-au opus lichidării 

consecinţelor Trataului Ribbentrop-Molotov. 

Vezi toți minstri- https://ro.wikipedia.org/wiki/Guvernul_Petre_Roman_(1)      

https://ro.wikipedia.org/wiki/Guvernul_Petre_Roman_(2)   

Tratatul Ribbentrop-Molotov, înseamnă în fapt anexarea părţii de răsărit a 

României, a părţii de răsărit a Poloniei, anexarea Finlandei şi a Ţărilor Baltice. 

Mihail Gorbaciov va recunoaşte independenţa atât aŢărilor Baltice-Estonia, 

Letonia şi Lituania, cât şi a Ucrainei. Mihail Gorbaciov, prin recunoaşterea 

independenţei Ţărilor Baltice, a început, în fapt, lichidarea consecinţelor 

Tratatului Ribentrop-Molotov. Numai tovarăşii din România s-au opus lichidării 

consecinţelor Trataului Ribbentrop-Molotov.Grav, extrem de grav! Mihail 

Eminescu, având în vedere Basarabia, exprima adevărul că un drept nu se 

pierde, decât prin învoirea formală de a-l pierde. 

Tratatul de la Helsinki aprobă modificarea graniţelor pe cale paşnică. S-au 

modificat graniţe impuse prin tratatul Ribbentrop-Molotov, dar şi alte graniţe. 

Germania Federală s-a reîntregit cu RD Germania, Ţările Baltice au devenit 

independente, Republica Moldova a devenit independentă, Ucraina a devenit 

independentă, Cehoslovacia s-a divizat în Cehia şi Slovacia, dar şi partea de 

răsărit a României trebuie să redevină la Patria- Mamă, România. Se înţelege cu 

claritate că Unirea necondiţionată, a Republicii Moldova,cu România, în 

integralitatea sa teritorială, nu mai trebuie să fie împiedicată, de către 

Moscova. Moscova a păstrat în Republica Moldova, structuri profesioniste 

imperiale sovietice, antiunioniste. E vremea adevărului şi a dreptăţii Domnule 

Preşedinte Vladimir Putin. Avantajele sunt uriaşe pentru Federaţia Rusă, 

Uniunea Europeană, România. Încrederea se poate dobândi numai prin 

anularea în fapt a consecinţelor Tratatului Ribbentrop-Molotov. 
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