EVENIMENT

întâlnesc Estul şi Vestul

Federaţiei Ruse, funcţie pe care a preluat-o chiar de la Vladimir
Putin), precum şi directorul CIA, John Brennan, au venit, pe rând,

în România, într-o succesiune deloc întâmplătoare, transmiţând,
direct sau indirect, semnale interesante.

Şeful CIA –
cuvinte de laudă
la Bucureşti

Directorul CIA şi-a adus aminte – la
Palatul Cotroceni- că a mai vizitat
România în urmă cu 12-13 ani, chiar
la începutul procesului de reformare a
serviciilor de informaţii, pentru care a
avut numai cuvinte de laudă. În cadrul
întrevederii, președintele României
și directorul CIA au discutat despre
probleme de securitate generate de

Primăvara Arabă, situația din Orientul
Mijlociu și situația de securitate din
Afganistan. De asemenea, Traian
Băsescu și John O. Brennan au făcut
o analiză asupra creşterii nivelului
de securitate ca efect
al Acordului dintre
România și Statele
Unite ale Americii

privind amplasarea sistemului de
apărare împotriva rachetelor balistice
în ţara noastră. La Deveselu, lucrările
de infrastructură sunt în grafic, baza
militară urmând să fie funcţională în
2015. Şi premierul Victor Ponta a avut
o întrevedere cu directorul CIA, la care
a participat şi directorul Serviciului
Român de Informaţii (SRI), George
Maior. Discuţiile au vizat cooperarea
dintre cele două ţări, în cadrul
parteneriatului strategic dintre România
şi Statele Unite ale Americii.

obligaţiile României, ca stat membru al UE, în privinţa respectării
legislaţiei şi politicilor europene în domeniu, cadru juridic care
impune separarea activităţilor de producţie de cele de transport
şi de tranzacţionare a energiei. Moscova insistă asupra faptului
că acest cadru legal este în detrimentul intereselor sale şi este cu
totul împotriva diversificării afacerilor Gazprom, aşa cum cere
UE pentru a putea opera pe teritoriul său. De asemenea, a fost
relevată deschiderea ambelor părţi pentru stimularea investiţiilor
reciproce, ţinând seama de oportunităţile oferite de pieţele
regionale. Ministrul Titus Corlăţean şi oficialul rus au fost de
acord că marcarea în acest an a zece ani de la semnarea Tratatului
Politic de bază şi 135 de ani de la stabilirea relaţiilor diplomatice
dintre România şi Federaţia Rusă reprezintă o oportunitate
deosebită de reconectare a celor două societăţi. De asemenea, cei
doi au avut şi un schimb de opinii pe tema parteneriatelor UERusia, NATO-Rusia.
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