
A vízumrendszerbe bevezetett 
változásokat helyezett kilátásba 
Hillary Clinton tegnapi, Teodor 
Baconschival folytatott megbe-
szélése után. Traian Băsescu 
mégiscsak „kapott” 25 percet 
Barack Obama amerikai elnök-
től, annak ellenére, hogy egyi-
kük programjában sem szerepelt 
a hivatalos elnöki találkozó.

Hírösszefoglaló

Találkozott Traian Băsescu 
államfő Barack Obama 
amerikai elnökkel, annak 

ellenére, hogy a találkozó nem 
volt beütemezve a washingtoni 
hivatalos látogatása program-
jában, illetve az amerikai elnök 
hivatalos programjában sem sze-
repelt. A megbeszélés zárt ajtók 
mögött zajlott, egyetlen romániai 
újságírót sem engedtek be a 25 
perces találkozóra, ezen csak a Fe-
hér Ház hivatalos operatőre vett 
részt. Traian Băsescu találkozott 
Joe Biden amerikai alelnökkel is, 
programjában szerepel a CIA ve-
zetőjével, David Petraeusszal tar-
tandó találkozó is. Ugyanakkor 
Băsescu várhatóan megbeszélést 
folytat Leon Panetta védelmi mi-
niszterrel is. 

A washingtoni látogatáson 
részt vesz Theodor Baconschi kül-
ügyminiszter is, aki tegnap Hilary 
Clinton amerikai külügyminisz-
terrel közösen aláírta a rakéta-

pajzs radarállomásainak telepí-
tésére vonatkozó egyezményt. A 
két külügyminiszter a találkozót 
követően közösen nyilatkozott a 
sajtónak. Hillary Clinton arról 
beszélt, hogy a szerződés alap-
ján Románia központi szereplője 
lesz a NATO védelmi terveinek. 
Elmondta, hogy a ballisztikus 
rakéták elterjedése egyre több 
problémát jelent Amerikának és 
Európának, az új védelmi rend-
szer, aminek a szerződés aláírásá-
val Románia is része lett, segít az 
európai kontinens védelmében 
is. Az amerikai külügyminiszter 
megköszönte Romániának, hogy 
katonákkal vesz részt a terroriz-
mus elleni háborúban.

Elmondta, hogy tárgyaltak a 
kölcsönös kapcsolatokról is. „Elé-
gedetlen vagyok azzal, ahogy a 
vízumrendszer a románokra vo-
natkozóan működik, a kormány 
a kongresszushoz fordul annak 
érdekében, hogy a kritériumokat 
átalakítsuk, és Románia bekerül-
jön a Visa Waiver programba.

Teodor Baconschi a találko-
zó után arról beszélt a sajtónak, 
hogy Románia kész szerepet vál-
lalni a világ biztonságát szavatoló 
kezdeményezésekben. Kitért arra 
is, hogy az Egyesült Államok az 
egyik legnagyobb külföldi be-
fektetője Romániának, „további 
amerikai beruházásokra számí-
tunk”, fogalmazott.

Csak az elnöki hivatal fotósa volt jelen. Băsescu találkozott Obamával és Joe Bidennel

hírfolyam

> Leonard Orbant jelölte a kormány 
az európai uniós alapokért felelős mi-
niszteri tisztségre. Leonard Orbant je-
lölte az európai uniós alapokért felelős 
miniszteri pozícióra a Boc-kabinet. A 
kormányfő holnap küldi át jelölését a 
parlamentnek, ugyanis az új miniszté-
rium létrehozására és a tárcavezető ki-
nevezésére a törvényhozás is igent kell 
mondjon. Az új miniszter feladata az 
uniós alapok lehívására kiépített rend-

szer intézményszintű koordinálása, az 
EU-s kapcsolatok terén a kormány kép-
viselete. 

Továbbá Leonard Orban veszi át az 
Európai Uniós Kapcsolatok Főosztálya 
és a Strukturális Eszközöket Koordináló 
Hatóság vezetését is. 

Victor Ponta, a PSD vezetője koráb-
ban azt mondta, az ellenzéki párt csak 
abban az esetben támogatja az új minisz-
térium létrehozását, ha a régiófejleszté-
si, a szállítási és a munkaügyi miniszter 
lemond, mert az ellenzék szerint nekik 

kell vállalniuk a felelősséget a kevés lehí-
vott uniós támogatásért.

> Újabb csúcsot ért el a 100 év fe-
letti japánok száma. Rekordot ért el a 
100 plusz generáció tagjainak száma 
Japánban. A tokiói egészségügyi minisz-
térium tegnapi közlése szerint 47 700 
ember él az országban, akik százévesek 
vagy annál idősebbek, 87 százalékuk 
nő. Japánban százezer lakosra 37 száz év 
feletti jut. A Guinness Rekordok Köny-
ve által nyilvántartott legidősebb férfi 

szintén japán, a 114 éves Jirouemon 
Kimura. Az egészségügyi minisztérium 
képviselője elmondta, idén különösen 
gondosan készítették el a statisztikát. 
Az elmúlt évben ugyanis kiderült, hogy 
a 100 év feletti emberek számát hibásan 
sokkal magasabbra tették a valóságosnál. 
Japánnak a társadalom kiöregedésével 
kell felvennie a harcot. A 28 milliós la-
kosságnak csaknem egynegyede 65 éves 
vagy idősebb. Az országra jellemző szü-
letési ráta ugyanakkor szintén a legala-
csonyabban közé tartozik világszinten.

Ország – világ
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A külügyminiszTerek AláírTák
A rAkéTApAjzs-egyezményT

Obama–Băsescu
találkozó a Fehér Házban

Hirdetés

Nincs egyetértés a kor-
mánykoalícióban a vá-
lasztási rendszer módosí-

tásával kapcsolatban. Míg a PD-L 
következetesen kitart az egyéni 
kerületes rendszer mellett, addig 
az RMDSZ a német modellt tartja 
elfogadhatónak. „Mi elmondtuk 

a véleményünket ezzel kapcsolat-
ban. Támogatjuk az összevont vá-
lasztásokat, de tárgyalni akarunk 
a választási rendszerről. A döntést 
közösen kell meghoznunk” – nyi-
latkozta Kelemen Hunor. 

Az RMDSZ elnöke hozzátette: 
a szövetség az arányos képviseleten 

alapuló, német rendszerre való átté-
rést szorgalmazza, amelyet a nem-
zeti kisebbségek is támogatnak. 

A német választási rendszer-
ben a képviselők egy részét egyé-
ni választókerületes, más részét 
arányossági elv alapján, listás sza-
vazással választják.

VálAszTási TörVény

Nem közeledett az RMDSZ
és a PD-L álláspontja


