
Domnule Președinte Vladimir Putin, 

Știți, abuzurile celor puternici, îi fac și mai puternici. Acumularea de 

nedreptăți, îi aduc, Domnul știe când, pe panta prăbușirii. Aceasta a fost 

soarta marilor imperii. 

Se știe, Domnule Președinte Vladimir Putin, credința în Dumnezueu este o 

componenă majoră a sufletului rușilor. Mărturisirea acestui adevăr, în 

Constituția Federației Ruse, va consfinți o stare de fapt. 

Am reținut  și că prin viitoarea Costituție , în Federația Rusă, se va recunoaște 

doar căsătoria dintre un bărbat și o femeie. 

Limba rusă, limba întemeietorilor Rusiei, da, trebuie să fie limba de stat, de 

comunicare în toate înstituțiile Federației Ruse, cu alte cuvinte și în teritoriile 

unde trăisc alte etnii.Prin ea se asigură unitatea statului. Nimeni nu obligă 

etniile să nu vorbească în limba lor, dar nici pe ruși să vorbească limbile 

etniilor.  

După ce noua Constituție va fi votată de Dumă, ne va face plăcere să avem o 

ediție tipărită și una electronică. 

Sănătate! 

Cu toate gândurile bune, 

Partidul Noi, Getodacii! 

Gheorghe Gavrilă Copil, 

Președinte 

Partidulnoigetodacii@gmail.com  
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Mr President Vladimir Putin, 

You know, the abuses of the powerful make them even stronger. The 

accumulation of injustices, I bring them, the Lord knows when, on the slope 

of the crash. This was the fate of the great empires. 

It is known, President Vladimir Putin, faith in God is a major composition of 

the soul of the Russians. The confession of this truth, in the Constitution of 

the Russian Federation,  will impose a de facto state.  I also noted that by the 

future Costituation, in the Russian Federation, only the marriage between a 

man and a woman will be recognized. 
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Russian, the language of the founders of Russia, yes, must be the language of 

state, communication in all the institutions of the Russian Federation, in 

other words and in the territories where other ethnicties live. It provides 

unity of the state. No one forces ethnicities not to speak their languages, but 

neither do the Russians speak the languages of ethnicities. 

Once the new Constitution is voted on by the Duma, we will enjoy having a 

printed edition and an electronic edition. 

Health! 

With all the good thoughts, 

We, Getodacs Party! 

Gheorghe-Gavrilă Copil, 

chairman 
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