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Diplomaþia românã, în ofensivã
Ministrul afacerilor externe, Cristian
Diaconescu, a avut o întâlnire bilateralã cu
secretarul de stat american, Hillary Clinton,
în marja reuniunii miniºtrilor de externe ºi
ai apãrãrii din statele membre NATO
desfãºuratã la Bruxelles, prilej cu care dna
Clinton a fost invitatã la Bucureºti, la
evenimentul de marcare a 150 de la înfiinþarea MAE. ªeful diplomaþiei noastre a
readus în discuþie chestiunea vizelor pentru
românii care doresc sã cãlãtoreascã în
SUA. Diaconescu a cerut sprijinul

în program ºi state a cãror ratã de refuz
este de pânã la 10%, dacã sunt aliaþi ai
SUA. Aceastã ratã s-ar calcula „în
funcþie de numãrul total de aplicanþi,
socotiþi individual”. Pânã în prezent,
fiecare refuz era numãrat indiferent dacã
aceeaºi persoanã era respinsã de zece
ori. Noile reguli ar putea fi adoptate
pânã în vara acestui an.

Germania ne susþine

înregistrând o creºtere de 27,6% faþã de
2010. Numãrul societãþilor cu capital german din România era, la finele lui februarie trecut, de 17.421 (locul 2, dupã Italia),
cu un volum total al capitalului subscris în
valoare de 3,24 miliarde euro (locul 3 dupã
Olanda ºi Austria). Investitorii germani
s-au orientat cu precãdere spre sectorul
industrial (59,4%), servicii profesionale
(16%), comerþ cu ridicata (11,3%), comerþ
cu amãnuntul (5,8%), construcþii (4%), turism ºi transporturi (1,7%). Dincolo de

Administraþiei Obama pentru adoptarea
proiectului legislativ aflat pe agenda
Senatului SUA, care vizeazã modificarea
criteriilor de acces în program, într-o
formã care sã permitã includerea cât mai
rapidã a þãrii noastre. Potrivit proiectului de lege depus la început de februarie
în Congres, þãrile care vor sã scape de
vizele SUA nu trebuie sã aibã o ratã de
respingere a vizelor mai mare de 3% (în
cazul României , fiind acum de 22,4%).
Existã însã excepþii pentru aliaþii SUA
în lupta împotriva terorismului. Mai
exact, Secretarului pentru Securitate
Internã i se lasã libertatea de a accepta

Bucureºtiul ºi Berlinul au convenit sã colaboreze economic în proiecte comune
regionale, dar ºi pe pieþe din afara UE,
domeniile exacte urmând sã fie stabilite
ulterior, a anunþat ministrul de Externe
Cristian Diaconescu, aflat într-o vizitã la
Berlin la invitaþia omologului sãu neamþ,
Guido Westerwelle, în contextul celebrãrii
a 20 de ani de la semnarea Tratatului pentru cooperare prieteneascã ºi parteneriat
european între cele douã þãri. În prezent,
Germania ocupã primul loc în topul principalilor partenerilor comerciali ai României.
La 30 aprilie 2011, volumul total al schimburilor bilaterale a atins 5,25 miliarde euro,

semnalul economic încurajator, în plan
politic, Germania rãmâne un susþinãtor
consecvent al aderãrii României la Spaþiul
Schengen în acest an, a declarat ministrul
Cristian Diaconescu. Susþinerea germanã
însã este strâns legatã de reforma în
justiþie.“Am înþeles cã o decizie politicã
corespunzãtoare va þine seama inclusiv de
funcþionarea sistemului judiciar al statului
de drept pe Mecanismul de Control ºi
Verificare ºi, din acest punct de vedere,
dorim ca atât pânã în iunie, la Consiliul
european, cât ºi pânã în septembrie, toate
aceste aºteptãri sã fie complinite”, a precizat ministrul Cristian Diaconescu.
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