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Iohannis a discutat cu SUA despre securitatea
energetica
Presedintele Klaus Iohannis a avut, joi la Cotroceni, discutii cu subsecretarul
de stat pentru afaceri politice in Departamentul de Stat al SUA, David Hale,
despre securitatea energetica, context in care a fost subliniat rolul Romaniei
in regiune pentru diminuarea dependentei energetice, scrie Mediafax.
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„Cu prilejul intalnirii a avut loc si un schimb de opinii cu privire la alte teme de interes de pe
agenda internationala si regionala, cu accent pe tematica securitatii energetice – fiind subliniat
rolul foarte important al Romaniei in regiune pentru diminuarea dependentei energetice,
Vecinatatea Estica si Procesul de Pace din Orientul Mijlociu”, arata Administratia Prezidentiala,
intr-un comunicat de presa remis, joi, MEDIAFAX.
Klaus Iohannis i-a transmis oficialului american ca Presedintia Consiliului UE preluata de catre
Romania de la 1 ianuarie 2019 ca reprezinta o oportunitate pentru promovarea si consolidarea
parteneriatului transatlantic.
Seful statului i-a mai spus subsecretarului de stat pentru afaceri politice al SUA ca una dintre
prioritatile in politica externa a Romaniei ramane intarirea relatiei transatlantice, din pozitia de stat
care este „dedicat in egala masura atat proiectului european, cat si Parteneriatului Strategic cu
SUA”.

„in acest context, Presedintele Klaus Iohannis a subliniat ca relatia transatlantica este importanta
atat pentru securitatea si prosperitatea comune ale Uniunii Europene si ale SUA, fiind in acelasi
timp si elementul coeziv fundamental al NATO, cat si pentru setul esential de valori democratice
ale comunitatii occidentale din care facem parte impreuna”, precizeaza sursa citata.
Presedintele Klaus Iohannis a reamintit despre continuarea implementarii masurii de alocare a
2% pentru cheltuielile de aparare.
De asemenea, seful statului a pledat pentru „consolidarea in continuare a Aliantei Nord-Atlantice,
precum si pentru intarirea Flancului Estic, a carui coeziune este foarte importanta, inclusiv in
contextul evolutiilor de securitate recente din zona Marii Negre”.
Oficialul american a mentionat, in discutia cu seful statului roman, despre, contributiile Romaniei
din Afganistan si Irak, prezenta militarilor romani in nordul Flancului Estic al NATO, in Polonia,
dar si exemplul pe care tara noastra il da in cadrul Aliantei prin alocarea a 2% din PIB pentru
cheltuieli de aparare.
Totodata, David Hale i-a spus presedintelui Iohannis ca este necesara intarirea rezilientei statelor
UE si NATO in fata provocarilor actuale de securitate, mai ales a celor de tip hibrid.
Nu in ultimul rand, oficialul american a explicat ca este important ca Romania sa ramana „un aliat
predictibil, stabil si responsabil, care respecta si promoveaza valorile democratice si statul de
drept si in care coruptia este combatuta cu fermitate”, conform sursei citate.
David Hale i-a transmis presedintelui Klaus Iohannis ca Statele Unite sprijina puternic eforturile
sefului statului roman in acest sens
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