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Descriere foto:

Secretarul de stat în Ministerul Apărării Naţionale (MApN) Mircea Duşa a avut miercuri, la sediul MApN, o întrevedere c
delegaţie a Dietei Japoniei, context în care a subliniat caracterul exclusiv defensiv al Componentei sistemului de apăra
antibalistică de la Deveselu.

"Secretarul de stat Mircea Duşa a evidenţiat, în cadrul întâlnirii, caracterul exclusiv defensiv al Componentei sistemului de a
antibalistică de la Deveselu, precum şi faptul că aceasta reprezintă o garanţie de securitate la ameninţările din regiune, ﬁ
acelaşi timp şi o capabilitate esenţială a NATO pentru postura de apărare şi descurajare", informează un comunicat al
transmis, miercuri.
De asemenea, a fost abordată situaţia de securitate internaţională, cu accent pe regiunile de interes pentru ambele ţări, şi
evidenţiate modalităţile de cooperare atât în plan bilateral, cât şi în formatele de cooperare Japonia-NATO şi Japonia-UE.

Mircea Duşa a apreciat cooperarea Japoniei cu Alianţa Nord-Atlantică în domenii precum sprijinul păcii, gestionarea cr
apărarea cibernetică sau lupta împotriva terorismului şi, în mod deosebit, contribuţia acesteia la Fondurile NATO de Asistenţă.
Implicarea României

Secretarul de stat în MApN a salutat semnarea, cu ocazia Summitului UE-Japonia din 17 iulie, a acordului de Parteneriat Str
între Uniunea Europeană şi Japonia, care va permite consolidarea cooperării în domeniul securităţii şi apărării.

El a menţionat şi implicarea activă a României în promovarea securităţii şi stabilităţii, precum şi investiţiile în domeniul a
aﬂate în derulare la nivelul Armatei României, în contextul acordului politic de alocare şi menţinere a 2% din PIB pentru chel
de apărare.

"Ambele părţi au apreciat importanţa dialogului politico-militar în actualul context de securitate şi menţinerea unui nivel cons
acestuia, în sprijinul eforturilor pentru asigurarea securităţii şi stabilităţii internaţionale", se mai arată în comunicat.
Întrevederea a avut loc în marja vizitei de documentare pe care parlamentarii japonezi o desfăşoară în România, unul
obiectivele acesteia fiind vizitarea facilităţii de la Deveselu.

