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Iohannis si Trump au adoptat o declaratie
comuna privind intarirea relatiilor dintre SUA si
Romania
Presedintii Klaus Iohannis si Donald Trump au adoptat, marti, la Casa Alba, o
declaratie comuna privind intarirea relatiilor Romania-SUA, seful statului
spunand ca intalnirea cu omologul american a fost una foarte buna. Donald
Trump, a afirmat, cu ocazia intrevederii cu omologul sau roman, Klaus
Iohannis, intentia consolidarii parteneriatului cu Romania, prin intensificarea
relatiilor bilaterale militare si comerciale, precum si prin sustinerea eforturilor
de eliminare a vizelor pentru romani, scrie Mediafax.
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Presedintii Klaus Iohannis si Donald Trump au adoptat o declaratie comuna privind
intarirea relatiilor Romania - SUA
Presedintii Klaus Iohannis si Donald Trump au adoptat, la Casa Alba, o declaratie comuna
privind intarirea relatiilor Romania-SUA, seful statului spunand ca intalnirea cu omologul
american a fost una foarte buna.
"Am avut o intalnire excelenta, o intalnire bilaterala, am discutat cu presedintele Trump, in mod

pragmatic despre extinderea parteneriatului strategic, avand un potential deosebit pe care
impreuna putem sa il valorificam. Am spus ca personal voi fi implicat in dezvoltarea
parteneriatului. (...) Sunt convins ca Parteneriatul va continua sa genereze rezultate pozitive si
comunitatea transatlantica. Am adoptat impreuna o declaratie comuna. E prima data cand am
facut acest pas si in acest sens declaratia e un document important pentru progresul
parteneriatului strategic. Este esentiala dezvoltarea Parteneriatului in toate domeniile", a declarat
Klaus Iohannis, dupa intalnirea cu presedintele american.
Iohannis, dupa intalnirea cu Trump: Am discutat despre admiterea Romaniei in programul
Visa Waiver
Presedintele Klaus Iohannis a declarat, marti seara, ca a discutat cu seful de stat american
Donald Trump despre admiterea Romaniei in programul Visa Waiver, evitand insa sa spuna daca
s-au facut pasi concreti pentru eliminarea acestor vize.
"Am discutat si despre admiterea Romaniei in programul Visa Waiver, foarte importanta pentru
cetatenii romani", a declarat Klaus Iohannis.
intrebat daca s-au facut pasi concreti in privinta eliminarii vizelor, seful de stat roman a replicat:
"Presedintele Trump este foarte interesat de aceasta tematica si sunt convins ca specialistii din
administratia americana, impreuna cu specialistii nostri, vor gasi cele mai bune cai pentru a
continua o imbunatatire a acestor aspecte".

Donald Trump, intalnire cu Iohannis. Presedintele american a fost intrebat de vizele pentru
romani
Presedintele american Donald Trump a declarat, la scurt timp dupa ce l-a primit la Casa Alba pe
presedintele Klaus Iohannis, ca SUA au o relatie buna cu Romania, iar in America traieste o
comunitate mare de romani, care este apreciata.
intrebat de jurnalisti, la oportunitatile de imagini de la inceputul intalnirii, daca va veni in Romania,
presedintele american a raspuns: "Mi-ar placea". Chestionat cu privire la moment, Donald Trump
a spus doar ca subiectul va fi discutat.
Presedintele american a fost intrebat si cu privire la vizele pentru romani, dar nu a dat un
raspuns. A facut insa referire la relatiile dintre SUA si Romania.
"Va multumesc, este o onoare sa fiu aici alaturi de presedintele Romaniei. Am respect pentru ce
face el si pentru ce se intampla in Romania. Stiu ca lucrurile merg bine, avem o relatie foarte
buna, mai buna decat oricand, relatii comerciale foarte bune. Sunt foarte multi romani aici,
oameni extraordinari. Sunt foarte multe afaceri romanesti aici. Americanii iubesc romanii, au o
relatie buna cu ei", a spus Donald Trump.
"Este o placere sa fiu aici si avem ocazia sa vorbim despre parteneriatul strategic. Facem tot ce
se poate la nivelul NATO si cred ca suntem pe drumul cel bun in acest sens", a spus si Klaus
Iohannis.
Donald Trump considera ca Romania a facut "progrese uriase" in combaterea coruptiei

Presedintele SUA, Donald Trump, a observat, cu ocazia intrevederii cu omologul sau roman,
Klaus Iohannis, ca Romania se numara printre tarile care au probleme privind coruptia, dar a
subliniat ca Bucurestiul a facut "progrese uriase" in combaterea acestui fenomen.
"Au facut eforturi foarte mari si cred ca este omul care poate rezolva problema coruptiei", a
declarat Donald Trump in cursul intalnirii cu presedintele Klaus Iohannis.
"Exista un numar de tari cu adevarat extraordinare, precum Romania, dar au o problema imensa
a coruptiei si cred ca ati inregistrat progrese uriase", a subliniat liderul de la Casa Alba.
Iohannis: A fost semnat un memorandum de intelegere intre cele doua guverne privind
tehnologia 5G
Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, marti seara, dupa intalnirea cu Donald Trump, caa fost
semnat un memorandum intre reprezentantii celor doua guverne privind tehnologia 5G.
"Cu ocazia vizitei, a fost semnat un memorandum de intelegere intre cele doua guverne privind
tehnologia 5G, avand in vedere importanta securitatii retelelor de comunicatii wireless de
generatia a cincea pentru asigurarea prosperitatii, dar si a securitatii nationale", a declarat Klaus
Iohannis.
Iohannis si Trump au discutat despre legea offshore si OUG 114. Iohannis: Exista o
preocupare
Presedintele Klaus Iohannis a discutat, in cadrul intalnirii sale cu seful Statelor Unite, Donald
Trump, despre securitatea energetica din Romania si investitiile americane in acest domeniu,
Iohannis spunand ca exista o preocupare cu privire la legislatia in domeniu.
"Exista preocuparea si ea a fost adusa in discutie intr-o nota optimista. Presedintele Trump si
ceilalti au exprimat asteptarea ca legislatia sa fie ameliorata pentru a creste atractivitatea pentru
investitorii americani si acest lucru se poate face", a spus presedintele.
intrebat daca posibila retragere ExxonMobile, companie americana, poate fi cauzata de
prevederile legislative, presedintele a completat: "Nu vreau sa fac specualtii dar aceste lucruri au
fost aduse in discutie si cred ca vor fi aduse clarificari in perioada urmatoare".
"Aceste chestiuni le va clarifica Guvernul. Noi, intre presedinti, nu analizam articole de lege, ci
principii si suntem de parere ca Romania are potential bun si ca trebuie o legislatie care sa ofere
predictibilitate",a completat presedintele.
Masurile din OUG 19/2019, care a modificat prevederile OUG 114/2018, vor avea un impact
negativ asupra rezultatului din exploatare al OMV Petrom, de 40 de milioane de euro, arata
raportul semestrial al companiei, publicat la sfarsitul lunii iulie.
OMV Petrom anunta in toamna anului trecut, dupa aparitia legii offshore, ca a amanat luarea unei
decizii privind investitia in proiectul de explorare din Marea Neagra pentru 2019, din cauza
Guvernului roman, care a avut nevoie de prea mult timp pentru legea offshore.
Explorarea blocului Neptun din Marea Neagra este un joint venture intre OMV Petrom si
compania americana ExxonMobil.

Iohannis l-a invitat pe Trump in Romania: Speram ca dupa alegerile din SUA sa se si
intample
Presedintele Klaus Iohannis i-a adresat o invitatie omologului sau american Donald Trump, care ia raspuns ca ii va face placere sa faca acest lucru. Iohannis a transmis ca cel mai probabil vizita
va avea loc dupa alegerile din SUA.
Declaratie comuna Trump-Iohannis: Subliniem opozitia noastra fata de Nord Stream 2
O declaratie comuna semnata de presedintele Klaus Iohannis si omologul sau american Donald
Trump transmite ca securitatea energetica este securitate nationala.Acestia subliniaza opozitia
fata de proiectul Nord Stream 2 care ii face pe aliatii SUA dependenti energetic fata de Rusia.
"Romania si Statele Unite recunosc ca securitatea energetica este securitate nationala.
Subliniem opozitia noastra fata de Nord Stream 2 si alte proiecte care ii fac pe aliatii si partenerii
nostri dependenti energetic fata de Rusia. Resursele de gaze naturale din Romania au
potentialul de a creste prosperitatea statelor noastre, precum si de a intari securitatea energetica
a Europei. Romania si Statele Unite vor analiza modalitati de imbunatatire a climatului
investitional in domeniul energiei in beneficiul ambelor tari. Mai mult, incurajam puternic
colaborarea stransa a industriilor noastre pentru a sprijini obiectivele Romaniei in domeniul
energiei nucleare civile", arata o declaratie comuna semnata de presedintele Romaniei Klaus
Iohannis si de cel al SUA, Donald Trump.
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