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Proiectul de lege prin care se
introduce noua tax` a fost
lansat spre dezbatere public`
ieri. |n perioada urm`toare vor
avea loc \nt=lniri \ntre repre -
zentan]ii Ministe rului S`n` -
t`]ii (MS) [i cei ai pro du -
c`torilor [i distri buitorilor de
dulciuri, produse de cofe t`rie,
b`uturi carbo gazoase etc. 
Reprezentan]i ai industriilor
vizate de noua tax` pe viciu au
declarat c` a[teapt` s` vad`

proiectul de act normativ
pentru a putea face observa]ii.
„Cred c` ministrul s-a gr`bit cu
acest act normativ. Are nevoie
de bani [i a g`sit o solu]ie“, a
spus Sorin Minea, pre[e din -
tele Romalimenta, patronat
din industria alimentar`.
O tax` asem`n`toare este
perceput` [i \n unele ]`ri ale
Uniunii Europene, precum
Fran]a, Germania sau Marea
Britanie, \ns` nu exist` \n
Statele Unite - unde num`rul
persoanelor obeze din cauza
consumului excesiv de fast-
food sau junk-food este

enorm. De altfel, un studiu
realizat la finele anului trecut
\n SUA [i citat de ziarul
britanic „Daily Express“ a
ar`tat c` m=ncarea de tip fast-
food creeaz` o dependen]` la
fel de puternic` precum cea
dat` de heroin`. |n aceste
condi]ii, din cauza con su -
mului excesiv de m=ncare
nes`n`toas`, pot s` apar` tot
felul de complica]ii medicale
[i boli ce trebuie tratate din
fondurile siste mului de s` -
n`tate. 
Potrivit lui Attila Cseke, Co -
misia de nutri]ie a Ministerului

S`n`t`]ii urmeaz` s` stabi -
leasc` exact detaliile privind
modul de aplicare a noii taxe,
iar, \n urma negocierilor dintre
factorii implica]i, se va stabili
[i nivelul acesteia. Ministrul a
]inut s` precizeze c` dore[te
ca to]i banii str=n[i din taxa pe
fast-food s` revin` institu]iei
[i s`-i foloseasc` pentru finan -
]area programelor na]ionale
de s`n`tate. Attila Cseke a
explicat faptul c`, anul trecut,
din banii colecta]i din taxa pe
viciu, numai 80% au ajuns \n
vistieria S`n`t`]ii. 
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S`n`tatea \n com` .................... 2
Ministrul S`n`t`]ii, Attila Cseke, a declarat,
ieri, c  ̀2010 va fi un an greu pentru S`n t̀ate,
din punct de vedere financiar [i nu numai.

Bugetul a trecut de comisii ........ 3
Comisiile din Parlament au avizat bugetele
principalilor ordonatori de credite, propun=nd
major`ri pentru mai multe ministere.

C`z`ne[ti, ora[ pe hârtie ............ 4
De[i abia 11% dintre gospod`rii au robinet,
\n fi[a „oficial`“ jum`tate dintre locuitori
sunt racorda]i la re]eaua de ap` curent`.

Datoriile \ncing incendiile ........ 5
Pompierii din Horezu nu au intervenit
la stingerea unui incendiu drept pedeaps`
pentru neplata unor restan]e.

Scuti]i la gigacalorie ................ 6
Primarul Capitalei [i RADET vor hot`r\ asu -
pra cre[terii subven]ion`rii giga caloriei
de c`tre municipalitate pentru bucure[teni.

† Botezul Domnului (Boboteaza)  (Har]i)

V` mul]umesc, \n numele
celor 200 de angaja]i ai
Grupului ZIUA, pentru
faptul c` ne-a]i citit ziarul
la care au scris 110
jurnali[ti, ajuta]i de 90 de
„tehnicieni“ - agen]i de
publicitate, juri[ti,
contabili, distribuitori,
[oferi, portari - s` ]in` pe
linia de plutire cotidianul
ZIUA \n ace[ti 15 ani de
furtuni sociale, politice [i
economice.

Editorial

Foame
]ig`neasc`

Autointitulatul rege al romilor
din Rom=nia, Florin Cioab ,̀ a declarat,
ieri, \ntr-o conferin]` de pres`, c`
s-a apucat de o cur` de sl`bire, fiind
afectat de criza economic`, ce i-a
redus v=nz`rile de confec]ii metalice
produse de firmele sale. Acesta a
pierdut 20.000 de dolari, dup` ce
clientul s`u canadian nu a mai putut
s` cumpere confec]iile metalice
f`cute de romii din Sibiu.

Regele romilor a afirmat c`
[i-a redus cheltuielile pentru „m=n -
care“, \ns` nu inten]ioneaz` s`
\[i v=nd` din galbenii de aur, ma[ini
sau vila din Sibiu. „Nu o s` ajungem
s` ne vindem din ma[ini. M`n=nc
mai pu]in. To]i romii sunt afecta]i
de criz`, \ns` avem speran]e c`
\n 2010 ne revenim“, a spus Cioab .̀
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Pic`tura chinezeasc`                     de Mihai PÅL{U

{eful S`n`t`]ii vrea tax` pe
fast-food. Aceast` lovitur` dat`
\n burta rom=nului de ministrul
Attila Cseke nu are nicio leg`tur`
cu bugetul S`n`t`]ii. Doar de -
monstreaz` c` Executivul Boc
Re[apat este dep`[it de vremurile
actuale. De aceea, \i ofer ministrului
de Finan]e, stimabilului Vl̀ descu,
o solu]ie de revitalizare a bugetului:
taxa pe fereastr`! Adic`, pentru
cei care de]in la case, la vile, la
sediile de firme [i la magazine
fereste mai mari de un ochi de
om, s̀  li se instituie o tax .̀ Evident,
cu c=t fereastra este mai mare,
cu at=t s` fie [i taxa, eventual
calculat` \n progresie geometric`
din centimetru p`trat \n cen -
timetru p t̀rat. La un calcul simplu,

vom vedea c  ̀aproape to]i rom=nii
vor dori s` zideasc` ferestrele.
Astfel, Vl`descu va ob]ine [i
redezvoltarea pie]ei c`r`mizilor,
a cimentului [i varului stins, a
nisipului de r=u, iar [omerii  se
vor \ntoarce la munc`, \n valuri.
Ca efect secundar, va cre[te
consumul de curent electric [i se
vor m`ri veniturile “b`ie]ilor
de[tepti” care au b`tut palma cu
B s̀escu! Iar dac  ̀e[ti chiar de[tept,
vei spune, Vl`descule,  cu glasul
t`u cinic, c` ideea cu taxa pe
fereastr` nu ]i-am oferit-o eu,
ci te-ai inspirat din istoria economic̀
a Imperiului Britanic! Adic`, dac`
la englezi s-a putut, la noi de ce
n-ar putea fi fiabil̀  pentru Buget?
Aleluia!

Vl`descule, fii „b`iat de[tept“,
pune taxa pe fereastr`!

Mihai P+L{U
mihaip@ziua.ro

Attila Cseke, ministrul S`n`t`]ii, a anun]at, ieri, c` vrea s` introduc` 
o tax` pe produsele alimentare tip fast-food, similar` „taxei pe viciu“,
pentru finan]area pe timp de criz` a sistemului sanitar

Taxa pe hamburger

Prigoan` jr.
pune PDL

pe jar 
Agita]ie mare \n r=ndul
pedeli[tilor: candidatura lui
Honorius Prigoan` pentru
un loc \n Parlamentul Rom=niei
a pus pe jar spiritele \n partidul
lui Emil Boc. Nume mari din
PDL au s`rit ca ar[i, acuz=nd
nepotismul [i cer=nd de
urgen]` o modernizare a
partidului. 

Ziarul ZIUA 
\[i suspend` apari]ia
|ncepând de mâine, p=n` la echilibrarea balan]ei financiare 
a Grupului ZIUA, ne pute]i citi pe Internet la adresa www.ziua.ro.
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