Trump: Sunt onorat să fiu alături de Preşedintele României, este
foarte respectat, a făcut o treabă foarte bună!
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Preşedintele american Donald Trump a declarat, la scurt timp după ce l-a primit la Casa
Albă pe preşedintele Klaus Iohannis, că SUA au o relaţie bună cu România, iar în
America trăieşte o comunitate mare de români, care este apreciată.

Întrebat de jurnalişti, la oportunităţile de imagini de la începutul întâlnirii, dacă va veni în
România, preşedintele american a răspuns: "Mi-ar plăcea". Chestionat cu privire la
moment, Donald Trump a spus doar că subiectul va fi discutat.

Preşedintele american a fost întrebat şi cu privire la vizele pentru români, dar nu a dat un
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răspuns. A făcut însă referire la relaţiile dintre SUA şi România.
""Mulţumesc foarte mult tuturor, sunt onorat să fiu alături de Preşedintele României, este foarte
respectat, a făcut o treabă foarte bună. Este un sezon politic în desfăşurare în România, dar îmi
imaginez că vă descurcaţi foarte bine, pentru că sunteţi talentat, iubiţi poporul, iar noi avem o
relaţie extraordinară cu România. Statele Unite şi România au o relaţie mai bună ca niciodată.
Şi vreau să vă mulţumesc pentru asta. Avem relaţii comerciale foarte intense, afaceri în
desfăşurare, avem mult comerţ cu România şi cu poporul său talentat. Noi cumpărăm, ei
cumpără. Şi avem mulţi români în Statele Unite, sunt oameni extraordinari, muncesc din greu şi
sunt oameni de succes", a declarat Donald Trump", a spus Donald Trump.
"Este o plăcere să fiu aici şi avem ocazia să vorbim despre parteneriatul strategic. Facem tot ce
se poate la nivelul NATO şi cred că sutem pe drumul cel bun în acest sens", a spus şi Klaus
Iohannis.
Preşedintele SUA, Donald Trump, a afirmat, cu ocazia întrevederii cu omologul său român,
Klaus Iohannis, intenţia consolidării parteneriatului cu România, prin intensificarea relaţiilor
bilaterale militare şi comerciale, precum şi prin susţinerea eforturilor de eliminare a vizelor
pentru români.
"Preşedintele Donald Trump reiterează şi consolidează parteneriatul Statelor Unite cu România.
Donald Trump îl întâmpină pe preşedintele Klaus Iohannis la Casa Albă pentru a reafirma şi a
celebra puternicul parteneriat strategic dintre ţările noastre", a transmis marţi seară Preşedinţia
SUA într-un comunicat postat pe site-ul instituţiei.
"Viitorul României şi al relaţiei României cu Statele Unite este foarte, foarte strălucitor", a
afirmat Donald Trump, conform Casei Albe.
"În anul 2019, România sărbătoreşte 30 de ani de libertate şi democraţie şi continuă să
înregistreze mari progrese în depăşirea moştenirii comunismului. Statele Unite şi România au
relaţii din ce în ce mai intense în materie de securitate, energie, cooperare în domeniile nuclear
civil şi cibernetic, în avantajul ambelor ţări. Cele două ţări vor continua să colaboreze pentru a
face faţă provocărilor comune de securitate şi a intensifica parteneriatul economic şi energetic.
Preşedintele Trump intenţionează să intensifice legăturile bilaterale prin susţinerea eforturilor
României de a deveni eligibilă pentru a adera la Programul de eliminare a vizelor, în
conformitate cu exigenţele legislaţiei americane", precizează Casa Albă.
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