Întâlnire la vârf Japonia-România

Pe data de 10 martie 2010, între orele 19:00 si 21:30, Primul Ministru al Japoniei, dl.
Hatoyama, a avut o întâlnire si a oferit un dineu în onoarea Presedintelui României, dl.
Traian Basescu, care a efectuat o vizita oficiala de lucru în Japonia. De asemenea, au avut
loc schimburi de opinie pe marginea relatiilor bilaterale, a cooperarii pe scena
internationala si a situatiei internationale.
Dupa întâlnire si înainte de dineu, a avut loc ceremonia de semnare a Schimbului de Note,
etc. privind împrumutul de tip „Japanese ODA Loan” pentru realizarea proiectului
„Legatura de Acces Aeroportul International Bucuresti”, desfasurata în prezenta celor doi
înalti demnitari.

1. Relatiile bilaterale generale
Primul Ministru Hatoyama l-a felicitat pe dl. Traian Basescu pentru realegerea sa în
functia de Presedinte al României, la sfârsitul anului 2009, si si-a exprimat marea bucurie
pentru aceasta vizita în Japonia. Domnia sa si-a exprimat, totodata, dorinta de-a întari si
mai mult relatiile dintre cele doua tari, care capata un curs ascendent cu ocazia
evenimentelor care au avut loc în 2009, când s-au împlinit 50 de ani de la reluarea
relatiilor diplomatice româno-nipone, incluzând aici vizita Altetelor Lor Printului si
Printesei Akishino, în România.
La rândul sau, Presedintele Basescu a spus ca-i pare ca a revenit în Japonia, la invitatia
Guvernului japonez, pentru a întâlni prieteni vechi, si s-a bucurat de dezvoltarea
deosebita a relatiilor dintre cele doua tari, recent marcata si de vizita Altetelor Lor
Printului si Printesei Akishino. Totodata, a exprimat sincere multumiri pentru sprijinul
calduros acordat de catre Guvernul Japoniei si de catre sectorul privat japonez, inclusiv
prin programul ODA si investitii directe, care au contribuit la modernizarea României în
perioada de douazeci de ani de la schimbarea regimului.
La dineu, s-a discutat despre performantele sportivilor români, amintindu-se de gimnasta
Nadia Comaneci, de maratonista Lidia Simon, ca si de judoka Alina Dumitru, care a
cucerit medalia de aur la Jocurile Olimpice de la Beijing.

2. Relatiile economice dintre Japonia si România si relatiile economice dintre Japonia si
Uniunea Europeana
(1) Primul Ministru Hatoyama a mentionat ca numerosi oameni de afaceri români au
însotit delegatia oficiala în aceasta vizita, dar si ca Japonia a ridicat, experimental,
obligativitatea vizelor pentru scurte sederi ale cetatenilor români pe teritoriul sau. Astfel
de schimburi dintre cele doua tari, spera domnia sa, vor contribui la dezvoltarea si
consolidarea relatiilor economice bilaterale. De asemenea, Primul Ministru Hatoyama
vrea stabilirea unor relatii mai strânse cu Uniunea Europeana, care sa fie benefice pentru
ambele parti, domnia sa exprimându-si dorinta de-a adânci, în viitor, discutiile pentru
încheierea Acordului de Parteneriat Economic cu UE.

(2) Din partea româna, Presedintele Basescu a aratat ca întelege remarca Primului
Ministru Hatoyama si ca doreste ca interesul manifestat de Comunitatea Japone za de
Afaceri sa creasca si mai mult, deoarece exista industrii sau companii românesti care
prezinta posibilitati de cooperare cu Japonia, oferind exemplul unor domenii ca
termocentrale, agricultura etc. Totodata, domnia sa a indicat necesitatea reînnoirii cât mai
rapide a Proiectului de Actiune Japonia - Uniunea Europeana, dupa 2011. Dl. Prim
Ministru Hatoyama a fost de acord si si-a exprimat dorinta de adâncire a relatiilor de
cooperare cu România si Uniunea Europeana, punând accentul pe domeniile mediului si
schimbarilor climatice, prin procesul de reînnoire a acestui Proiect de Actiune.

3. Afghanistan
(1) Presedintele Traian Basescu a detaliat eforturile României privind activitatile de
mentinere a pacii si stabilitatii în zona de sud a Afghanistanului si a apreciat foarte mult
sprijinul acordat de Japonia în sectorul civil, în pofida restrictiilor constitutionale,
declarând ca acesta este la fel de important ca sprijinul militar.
(2) Primul Ministru Hatoyama si-a exprimat respectul fata de eforturile României de-a
mentine pacea si stabilitatea în Afghanistan, platite cu vietile soldatilor români,
exprimând dorinta Japoniei de-a contribui la reconstructia civila, la instruirea politiei si la
integrarea populatiei.

4. Reforma Consiliului de Securitate al ONU
(1) Presedintele Traian Basescu a mentionat ca este necesar ca Japonia sa devina membru
permanent al Consiliului de Securitate al ONU, alaturi de alte tari importante. România
sustine aceasta pozitie deoarece considera ca Japonia joaca un rol important în domeniile
politic si economic. De asemenea, România considera ca întreaga comunitate
internationala trebuie sa se debaraseze de balastul celui de-al Doilea Razboi Mondial.
(2) Primul Ministru Hatoyama a multumit pentru sprijinul clar al României pentru
candidatul Japoniei la pozitia de membru permanent al Consiliului de Securitate al ONU
si a mentionat ca doreste o colaborare mai strânsa cu România, în viitor, pentru a realiza
cât mai repede reforma Consiliului de Securitate al ONU.

5. Pe lânga aceste teme, cei doi înalti demnitari au fost de acord sa coopereze pentru o
rezolvare cât mai rapida a dificultatilor cu care se confrunta comunitatea internationala,
cum ar fi schimbarile climatice sau problema nucleara a Iranului etc. Totodata, cei doi
demnitari au schimbat opinii despre aspectele internationale de interes comun, cum ar fi
situatia securitatii în Europa, situatia din Coreea de Nord, din China etc.

