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Acte de violenta in comunitatea romilor din Buhusi - Bacau 
 

“Copiii s-au urcat in pod si s-au izolat singuri. De 
ce au tras domnule? Cand s-a coborat jos din pod 
copiii au strigat: suntem doi impuscati, nu mai 
trageti…”1 
 

                                                           
1 Citat din interviul realizat cu G.C., martor la evenimente; 
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CRISS, C.V., G.V.,C.E.,C.A., R.A., s.a vs. IJP Bacau si IJP Neamt 

 
 

 

I. Starea de fapt 
 

In data de 5 decembrie 2002, Inspectoratele Judetene de Politie Bacau si Neamt, au organizat o 
actiune in cartierul Orbic, situat in localitatea Buhusi, judetul Bacau, de prindere a unor persoane 
date in urmarire generala si locala pentru savarsirea infractiunilor de furt si talharie. 
Actiunea s-a desfasurat in jurul orelor 11.00 diminieata, la data sus mentionata,  participand 
aproximativ 45 de politisti din cadrul Detasamentului de Protectie si Interventie Rapida, Bacau si 
Neamt, numarul acestora marindu-se, pe parcursul derularii evenimentelor cu inca 40 de efective 
din cadrul Comandamentului Teritorial de Jandarmi Bacau, asa cum reiese din articolele 
prezentate in presa locala (Monitorul de Bacau, 6 decembrie 2002). 
Descinderea politiei in comunitatea de romi din Buhusi s-a soldat cu moartea a doua persoane si 
ranirea altor doua din randul romilor precum si patru din randul fortelor de interventie. 
 
II. Relatarile persoanelor implicate in eveniment 
 
Romani CRISS, in parteneriat cu organizatia Rom Star – Bacau, au realizat o documentare asupra 
acestui incident, pentru stabilirea firului evenimentelor si prevenirea unui eventual conflict 
interetnic, in perioada 6 - 7 decembrie 2002. Au fost intervievati romii, martori la eveniment; 
reprezentanti ai Inspectoratului Judetean de Politie – Bacau si primarul orasului Buhusi. 
 
II.1         Relatarile martorilor 
 
Din relatarile martorilor reiese ca prima victima impuscata mortal cu focuri de arma este C.G., tatal 
unuia dintre urmaritii general. C.G. a fost impuscat in jurul orei 11.00 acesta mergand spre fantana, 
cu galetile in mana, pentru a lua apa. In drum spre fantana a fost oprit de jandarmi, avand loc o 
altercatie, in urma careia jandarmul a folosit arma din dotare impuscandu-l.  
C.M., fratele primului decedat, declara: “eu m-am dus sa il iau de acolo si sa vad unde l-au 
impuscat… cand am ajuns langa el jandarmul a tras si in mine,… in mana mea…” In acelasi timp, 
fortele de ordine inconjurasera imobilul unde se refugiasera cei trei urmariti general (C.F., C.C. si 
C.O.).  
 
G.V., mama proprietarei imobilului in cauza, declara: “Ieri (5 decembrie 2002 – n.n.), pe la ora 
12.00, au venit in jur de 70 de lucratori, politisti si jandarmi si au inconjurat toata casa. A strigat o 
vecina la mine (D.S.) sa ii aduc cheia ca au inceput sa imi strice geamurile si usile sa intre acolo. 
Nu stiam ca se afla cineva in podul casei. Cand am ajuns, l-am intrebat pe sectoristul nostru care 
era acolo: cei cu dvs. in aceasta casa? El a spus: Aveti pe cineva aici! Eu m-am dus si le-am 
deschis usa si au vazut ca nu am pod pe dinauntru, dupa care am iesit afara. Ei toti au inceput sa 
inconjoare casa si sa rupa din tavan. Au inceput cu jeturile lacrimogene ca eu nu puteam nici sa 
mai stau de miros. Deodata am auzit doua impuscaturi, eram acolo la fata locului (afara, in curte). 
C.C., unul dintre urmariti, a strigat din pod: “nu mai trageti ca ati impuscat doi”, dupa care a coborat 
si s-a predat. A doua oara, s-a dat C.F. Cand el s-a dat jos din pod, unul din gardieni a pus o pusca 
de vanatoare (am recunoscut dupa teava ca era lunga) si l-a impuscat in abdomen, de la doi metri. 
Cartusul a trecut prin el si s-a oprit in peretele de chirpici. Jandarmii cand au vazut ca a cazut jos 
(avem un paravan de scandura) au rupt paravanul si l-au tras jos asa cum tragi o carpa. Cand l-a 
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tras jos, la izbit de pamant si baiatul a decedat. Eu am inceput sa plang si sa tip si le-am spus sa 
nu mai traga, ca eu am vorbit pe tiganeste cu ei sa coboare, iar politistii mi-au spus: “…daca asa 
am primit “ordinul de sus” sa il aducem mort daca nu viu, asa facem…”.  
Al treilea baiat, O.C. era impuscat deja in pod si a coborat o data cu C.F. Baietii astia doi (F. si O.) 
nu erau urmariti general. Politia a spus ca C.F. trebuia impuscat deoarece a coborat cu un topor, 
lucru care nu este adevarat din punctul meu de vedere. Toporul era al S.D., in curtea acesteia, la 
cioplitor, iar politistii l-au luat cu ei”.  
Tot din marturia doamnei G.V., dupa ce s-a tras cu arma, unul dintre politisti i-a strans la un loc pe 
jandarmi si le-a spus: “in viata vietilor voastre ceea ce ati facut acum sa nu mai faceti niciodata…”. 
 
C.V., martor la incident precizeaza: “…Eu eram in drum. C.G. se ducea la apa cu doua galeti. 
Jandarmii vroiau sa ne indeparteze de casa. Oamenii cand au vazut jandarmii, au vrut sa se uite si 
ei, ca asa suntem noi curiosi. Cand ne-am dus acolo sa vedem despre ce este vorba, au dat cu 
gaze lacrimogene si C.G. a spus ca merge sa aduca apa la copii. S-a luat la incaierare cu un 
jandarm. Un alt jandarm dupa gard a tras cu pusca de vanatoare in G. si el a cazut. Ala a tras 
primul. Celalalt jandarm cu care s-a incaierat a scos pistolul si a mai tras 3-4 focuri de arma in el”. 
Din marturia lui C.V. reiese ca “…dupa ce s-a tras cu arma prima oara, comandatul Politiei, Simion 
Ardelean, a spus: ”ati tras, acum descurcati-va!”. “… Fratele lui G., M., s-a dus sa il scoata de 
acolo si a tras si in el, ranindu-l in palma stanga”. 
 
In incident a fost ranit si un copil in varsta de 14 ani, elev in clasa a saptea. Mama aceastuia, R.A., 
cu privire la incident, declara: ”… pe la ora 11.00 s-a auzit galagie si am iesit la poarta. Am vazut 
multi politisti pe drum, in fata casei V.”. R.A. s-a deplasat la locul unde erau politistii, distanta intre 
casa unde locuieste si locul incidentului fiind de aproximativ 50 de metri. Ea precizeaza ca in 
momentul in care a ajuns la locul incidentului “a auzit 4 – 5 impuscaturi”.  
Mama copilului povesteste ce a vazut la locul incidentului, imediat dupa ce a fost impuscat C. F. 
G., sotul V., s-a apropiat de C.F. pentru a verifica starea acestuia precum si locul impuscaturii. In 
timp ce ii ridica puloverul, G. a fost tras de catre un jandarm, in momentul imediat urmator fiindu-i 
pulverizat spray paralizant in ochi. Printre multimea adunata in fata casei incercuita de politisti  se 
afla si V.V., in varsta de 14 ani, care avea in mana un bat, cu care, asa cum reiese din declaratia 
mamei acestuia, nu a lovit insa pe nimeni.  
R.A. declara ca s-a dus dupa copil, l-a tras din multime si au fugit la o vecina in casa. Acolo baiatul 
a inceput sa planga spunand ca a fost impuscat in spate. La scurt timp, acesta a fost transportat cu 
salvarea la spitalul din localitate si transferat ulterior la Spitalul Judetean Bacau. 
 
 
 
 
II.2 Punctul de vedere al Inspectoratului Judetean de Politie – Bacau 
 
Date Introductive - In data de 07.12.2002, reprezentanti ai organizatiei Romani CRISS si Rom- 
Star Bacau, presedintele Partidei Romilor - filiala Bacau si 2 femei, mama lui V.V., in varsta de 14 
ani, impuscat, si respectiv sora unuia dintre decedati, s-au intalnit la sediul Inspectoratului 
Judetean de Politie Bacau cu reprezentanti ai Politiei - domnul Comisar - Sef D. si Col. I..  
 
Actiunea de interventie a Politiei - Interventia Politiei s-a realizat in baza unui plan de actiune 
comun al Inspectoratului Judetean de Politie Bacau si Neamt, cadre ale Politiei din Buhusi si Sefi 
de Post din localitatile limitrofe.  In data de 5 decembrie 2002,  aproximativ 45 de cadre DPIR si ale 
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Politiei Bacau si Neamt in baza unei actiuni comune au stabilit, in prealabil, la sediul Politiei din 
Buhusi modul de operatiune si obiectivele actiunii, persoanele cautate, urmaritii locali si generali. 
Aceste date au fost identificate prin intermediul dosarelor presentate de Sefii de Post ale 
localitatilor limitrofe.  
Avand in vedere faptul ca in comunitatea din Orbic, posibila prezenta a Politiei este anuntata prin 
forme specifice in randul persoanelor din comunitate pentru a fugi in padure, actiunea a fost 
gandita astfel incat urmaritii sa fie prinsi si in padure.  
 
Planul de actiune - Cadrele DPIR dinspre padure au determinat pe cei urmariti sa se intoarca in 
sat unde si-au abandonat caii si au disparut. Urmele lasate au indicat o casa, proprietatea 
persoanala a V.A. in prezent aflata in Italia. Astfel, dispozitivele au fost centrate in curtea casei 
unde s-au identificat persoanele urmarite iar echipele s-au grupat aici. In acelasi timp, cetatenii din 
comunitate s-au adunat in jurul casei iar o parte din dispozitiv a incercat sa indeparteze « curiosii ».  
 
Primul incident – C.G. in varsta de 42 - 44 de ani, este tatal lui C.F. C.F. era urmarit general 
pentru talharie in raza judetelor Bacau si Neamt. Se pare ca C.G. se apropiase de dispozitivul 
grupat in fata casei crezand ca fiul sau este urmarit. Aceasta insa nu se afla acolo. C.G. este 
implicat intr-o altercatie, are loc o actiune violenta si se face uz de armamentul din dotare. In drum 
spre spital, C.G. decedeaza.  
 
Actiunea continua - Fortele DPIR aflate in curtea casei, in care se ascunsesera cei 3 urmariti, 
incep actiunea de evacuare. Cei 3 se aflau ascunsi in podul casei. Cadrele DPIR fac uz de gaze 
lacrimogene care sunt lansate in podul casei. Imediat, cei din pod incearca sa sparga tavanul. La 
somatiile facute privind predarea, C.C. a coborat spunand ca se preda. Ulterior, in prezenta 
avocatului si a 2 martori acesta isi recunoaste faptele.  
In schimb, potrivit declaratiilor reprezentantilor politiei, C.F. si C.O. au incercat sa agreseze cadrele 
cu un topor. La un moment dat, din randul DPIR s-a auzit : « M-a lovit in cap! » Cadrele DPIR au 
facut uz de armamentul din dotare iar C.F. este impuscat si decedeaza. (plaga impuscata) C.O. 
este impuscat dar ramane in viata, fiind internat la Spitalul Judetean Bacau.  
C.F. era urmarit pentru savarsirea infractiunii de talharie in Filipesti si a fost scos de sub urmarie 
penala in urma decesului survenit. C.O. este urmarit general inclusiv pentru infractiunea de 
talharie. Reprezentantii politiei au subliniat faptul ca amprentele acestuia au fost identificate in casa 
reclamantului privind savarsirea talhariei din Filipesti.   
 
Un alt element in actiune2 - Potrivit punctului de vedere exprimat de politie, V.V. in varsta de 14 
ani a participat la lovirea unui cadru DPIR din Neamt fiind complice, dar la data interviului datele 
prezentate nu erau definitive. "V.V. nu avea ce sa caute acolo. El a intrat in curtea casei iar intre 
romii care au lovit politistul a fost si el’’, declara reprezentantii politiei.   
 
Persoanele lovite in urma actiunii  
 
Din randul cadrelor DPIR si Politie :  
 
1. In ceea ce priveste pe I.E., exista riscul sa-si piarda ochiul stang si este internat in spitalul din 

Bacau ; 
2. In ceea ce priveste pe V.C., prezinta traumatism cranial acut inchis, edem cerebral, internat in 

spitalul din Neamt; 

                                                           
2 V.V. in varsta de 14 ani, in cursul actiunii cadrelor DPIR este impuscat in spate;  
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3. In ceea ce priveste pe S.V., prezinta traumatism cranio-cerebral, traumatism umar stang, 
internat in spitalul din Neamt;  

4. In ceea ce priveste pe N.N., prezinta traumatism cranio cerebral deschis, fisura craniu, internat 
la spitatul din Iasi.   

 
Din randul Romilor : 
1. C.G. in varsta de 42 de ani, tatal a cinci copii, prezinta plaga impuscata si este decedat; 
2. C.F. in varsta de 24 de ani, prezinta plaga impuscata si este decedat;  
3. C.O. in varsta de 24 de ani, prezinta plaga impuscata, este in viata, internat la Spitalul 

Judetean Bacau;  
4. V.V. in varsta de 14 ani, prezinta plaga impuscata, este in viata, internat la Spitalul Judetean 

Bacau.  
   

A doua zi dupa incident  - In comunitatea din Orbic au fost deplasati la locul faptei, impreuna cu o 
echipa de Procurori de la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Bacau, 170 de Jandarmi. Motivul 
prezentei unui asemenea numar este justificat de un zvon privind o posibila sechestrare a 
politistilor de catre romi. Aceasta informatie nu s-a confirmat, comportamentul persoanelor din 
comunitate fiind lipsit de orice evenimente.3    
  
II.3 Punctul de vedere al Primariei Buhusi 
 
Cu ocazia documentarii realizate de CRISS, primarul localitatii Buhusi, Turcea Ionel, afirma despre 
incidentul petrecut in data de 5 decembrie, urmatoarele: "Evenimentul este regretabil, dar violenta 
romilor este cunoscuta, cat si infractiunile tipice care terorizeaza lumea din tara. Am avut probleme 
cu ei chiar si cu implementarea Legii 416/2001, privind venitul minim garantat, si nu pot sa ii aduc 
in oras sa lucreze pentru ca sunt violenti si foarte rai, de aceea trebuie sa aiba un lider. Actiunea 
se justifica, este conform legii si este facuta cu profesionalism de catre ofiterii de politie. Daca nu 
veneau jandarmii era un adevarat macel. Am fost informat de aceasta actiune cu cateva zile in 
urma si vreau sa dau posibilitatea in continuare politiei sa-si faca datoria’’.  
In ceea ce priveste copilul de 14 ani, V.V., primarul afirma ca acesta ’’era urmarit de Politia Buhusi 
pentru 30 de infractiuni de furt si talharie’’ (ceea ce nu este sustinut de reprezenantii politiei – n.n.). 
Actiunile politiei, conform afirmatiilor primarului, nu se vor termina aici si vor continua pana la  
prinderea a inca 5 urmariti general. La finalul discutiilor, primarul a afirmat ca ’’Buhusiul o sa aiba si 
peste 25 de ani probleme cu romii din Mocirla (zona locuita de romi – n.n.)’’.4 
 
 
VI. Situatia victimelor internate 
 
V.V. (14 ani) si C.O. raniti in cadrul incidentului, au fost internati la Spitalul Judetean Bacau, avand 
plagi impuscate. Rudele nu au putut sa-i viziteze, acesul acestora fiind interzis. La data la care 
echipa Romani CRISS se afla in localitate pentru documentarea cazului, mama tanarului de 14 ani 
nu a reusit sa intre sa viziteze baiatul, pentru a-i da schimburi si mancare aceasta situatie 
persistand si in data de 9 decembrie 2002.   
Romani CRISS a solicitat explicatii in cadrul intalnirii ce a avut loc la IJP – Bacau, privind starea de 
sanatate a victimelor cat si legat de faptul ca parintele nu poate sa isi viziteze copilul internat. 

                                                           
3 Sectiunea II.2 Punctul de vedere al Inspectoratului Judetean de Politie – Bacau a fost scrisa in baza interviului 
realizat la sediul Politiei din Bacau; 
4 Citat din interviul realizat de CRISS in orasul Buhusi cu primarul Turcea Ionel;  
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Reprezentantii acestei institutii au confirmat faptul ca baiatul nu este pus sub acuzatie si nici nu 
exista mandat de retinere iar motivul invocat a fost securitatea tanarului si a personalului medical. 
Din punctul de vedere al Romani CRISS, politia nu are nici un motiv sa limiteze accesul parintelui 
de a-si vizita copilul. De asemenea, nu exista nici o pozitie a Directiei pentru Protectia Copilului 
privind starea de sanatate a acestuia si vatamarea pe care a suportat-o.  
 
Romani CRISS a asistat victimele, iar dupa epuizarea tuturor cailor interne a fost inaintata o 
plangere in fata Curtii Europene a Drepturilor Omului, care se afla inca pe rolul acesteia.  
 
 

Anexa 1 - Reflectarea in presa a evenimentului 
  

 

Baza de documentare asupra reflectiilor in presa a fost 
buletinul informativ "Inforrom" editat de Aven Amentza, 
cat si cotidianele monitorizate de agentia RomaNews 

 
 
 
Presa romaneasca a prezentat pe larg evenimentele petrecute in data de 5 decembrie 2002 . 
 
Cotidianul central Ziua, publica data de 6 decembrie 2002, un articol cu titlul “Trupele speciale 
ale Politiei au impuscat doi urmariti general in timpul unei batai cu tiganii”, in care se preciza 
ca “…Doi barbati din Buhusi, urmariti general, au fost impuscati mortal de politisti, ieri (5 decembrie 
– n.n.) , iar cativa jandarmi si politisti au fost raniti in timpul unei actiuni care a degenerat intr-o 
bataie intre fortele de ordine si locuitorii cartierului tiganesc Orbic din oras (Buhusi – n.n.). Potrivit 
subcomisarului Daniel Cazacu, de la Departamentul de Interventie Rapida (DIR) Neamt, politistii 
bacauani si nemteni au descins la o locuinta din cartierul Orbic, unde aveau informatii ca se 
ascund patru barbati urmariti general pentru mai multe furturi comise in cele doua judete. Cand 
fortele de ordine au intrat in casa, cei patru barbati, … s-au refugiat in podul casei si au refuzat sa 
se supuna somatiilor politistilor, ripostand cu bate si topoare.  
Acelasi cotidian mentioneaza ca “…Un politist din cadrul trupelor speciale a fost lovit cu toporul in 
cap. In timpul incaierarii, politistii i-au impuscat mortal pe F.C. si pe G.C., tatal lui O.C., acesta din 
urma fiind, la randul lui ranit. De asemenea, a fost ranit prin impuscare V.V., cel de-al patrulea 
urmarit general, iar C.C. a fost retinut de politisti. In timpul conflictului, in curtea casei s-au adunat 
aproximativ 200 de persoane din cartierul Orbic pentru a veni in ajutorul tiganilor, incidentul 
degenerand intr-o bataie generala cu bolovani, bate si topoare, politistii si jandarmii chemati in 
ajutor fiind nevoiti sa riposteze cu gaze lacrimogene si gloante de cauciuc…”. 
 

Cotidianul Curierul National (6 decembrie), in articolul “Macel la Buhusi intr-o lupta de strada”, 
precizeaza ca in cadrul incidentelor “Doi tigani au fost impuscati mortal, iar … alte sase sunt ranite 
grav fiind internate in spital in stare grava in urma unui incident armat, petrecut ieri dupa-amiaza (5 
decembrie – n.n.) intr-un cartier de tigani din orasul Buhusi, judetul Bacau. O echipa de politisti 
insotita de forte ale jandarmeriei s-au dus sa aresteze un urmarit general, insa operatiunea s-a 
transformat intr-un adevarat razboi de strada. Reprezentantii autoritatilor au fost intampinati cu 
arme de catre tigani si au fost nevoiti sa deschida focul pentru a se apara. Doi romi au fost 
impuscati mortal, trei politisti si alti trei tigani au fost raniti, fiind internati de urgenta in spital”. 
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De asemenea, cotidianul Evenimentul Zilei (6 decembrie), in articolul “Incaierare la Buhusi, cu 
gaze lacrimogene, furci, topoare si pietre”, precizeaza ca “…Doi barbati au murit si patru 
politisti sint in spital, dupa o batalie ca in filme, care a avut loc ieri in localitatea Buhusi, judetul 
Bacau. Aproximativ 80 de politisti de la Departamentul Politiei de Interventie Rapida (DPIR) din 
Bacau si Neamt au facut ieri (5 decembrie 2002 – n.n.) o descindere in cartierul Orbic din Buhusi, 
renumit pentru numarul mare de tigani care locuiesc in zona, dar si pentru infractorii care s-au 
aciuat aici”, “intentia politistilor fiind aceea de a prinde patru urmariti general, acuzati pentru talharii, 
furt calificat si spargeri. Prezenta politistilor a fost primita de la inceput cu antipatie de tigani”… Intr-
o prima faza, ei s-au baricadat in locuinte. Oamenii legii au ajuns pina la o casa retrasa, unde stiau 
ca se ascund cei patru urmariti general. I-au somat sa se predea si, in timp ce aveau loc 
parlamentarile, trupele DPIR au fost inconjurate de aproximativ 200 de tigani inarmati cu furci si 
topoare”. Potrivit comisarului-sef al Politiei Buhusi, Simion Ardeleanu, citat de Evenimentul Zilei, 
"Am realizat ca este un moment dificil si am solicitat intariri de la jandarmi". Articolul precizeaza in 
continuare ca “…Intre timp, tiganii s-au apropiat tot mai mult de trupele speciale. Pentru a reusi sa-i 
scoata din ascunzatoare pe urmaritii general, politistii au folosit gaze lacrimogene. A fost momentul 
in care tiganii au sarit la ei cu furci, topoare si pietre si s-a declansat o incaierare generala. Pentru 
ca infractorii dupa care venisera politistii au incercat intre timp sa fuga, oamenii legii i-au somat si 
apoi au folosit pistoalele din dotare”. 
 
Incidentul de la Buhusi, este redat pe larg si de alte cotidiane centrale si locale din data de 6 
decembrie3. 
  

Agentia de presa Roma News prezinta, punctul de vedere al catorva dintre liderii romi, cu privire la 
evenimentele de la Buhusi. Astfel, deputatul Madalin Voicu precizeaza ca: "Niciodata nu am fost 
de acord cu atacarea unei comunitati de romi de catre politie, dar nici cu ascunderea infractorilor in 
sinul acesteia. Eu, daca as fi fost bulibasa, nu as ascunde infractorii in comunitate, pentru ca 
interesul meu ar fi sa apar comunitatea, nu sa o expun riscului unei razii a politiei. Discriminare si 
rasism este la tot pasul, insa cred ca normal ar fi fost ca politia sa adopte o cale de comunicare 
mai pasnica. Eu nu sunt de acord cu astfel de manifestari din doua motive: primul este acela ca nu 
sunt democratice aceste descinderi in forta si al doilea este ca nu se trage cu pusca la voia 
intamplarii. Dupa parerea mea, cea mai potrivita ar fi prevenirea acestor evenimente, care s-au 
dovedit a fi repetabile, pentru ca pot fi speculate de catre organismele europene si nu cred ca de 
asta are nevoie Romania la aceasta ora". 
 

La rindul sau, presedintele Centrului Crestin al Romilor, Florin Cioaba, este de parere ca "aceste 
intrari in forta in comunitatile de romi nu sunt benefice, pentru ca politistii care intra acolo gresesc 
folosind armele de foc. Nu astfel se rezolva problemele de acest gen. Daca vroiau sa aresteze pe 
cineva trebuiau sa o faca pur si simplu. Cred ca romii care erau acolo nu venisera pentru scandal, 
ci pentru ca asa se strang romii cand este un eveniment in comunitate, doar ca simpli spectatori". 
 

Presedintele Centrului Romilor pentru Politici Publice "Aven Amentza", Vasile Ionescu, citat de 
Roma News, precizeaza: "Ca si in alte zeci de cazuri, faptele indica datele unui Pogrom, prin care 
<<tapul ispasitor>> este jertfit pentru a detensiona acumularile de nemultumiri ale populatiei. 
Comunitatea de romi, inclusiv copii, femei si batrani este inconjurata de politisti si agresata colectiv 

                                                           
3 A se vedea pentru o mai larga documentare si articolele publicate in ziarele Evenimentul de Bacau cu titlul 
“Buhusiul sub teroare”, Jurnalul National – “Razboi la Buhusi”, Romania Libera  - “Confruntare violenta cu morti 
si raniti”, Libertatea – “Macel intre tigani si politisti, la Buhusi”, Monitorul de Roman – „Razboi pe viata si pe moarte 
intre tigani si fortele de ordine”,  Ziarul de Roman – „Razboi sangeros intre politisti si tigani”, etc;  
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(unul dintre raniti este un elev de 14 ani), intr-o justitie colectiva primitiva, de Ev Mediu. Acest abuz 
este explicabil doar prin <<caduca>> - nu si in Romania! - <<inegalitate a rasei>>, in care, din 
pacate, rolul de manipulator si instigator este asumat de o mare parte din mass media 
romaneasca. Asa cum linsajul de la Hadareni, din 1993 (in curs de judecare la Curtea Europeana), 
a fost un semnal international ca in Romania fenomenul rasismului institutionalizat e inca viu, 
Pogromul de la Buhusi va fi semnalul inceperii includerii romilor in standardele cetateniei depline si  
a egalitatii de sanse. Faptul ca, la Buhusi, oamenii au ripostat cu pietre la violenta politiei, ne face 
sa conchidem ca avem de-a face cu un Kosovo mic, pe cale de a se face mare". 
 
 
 
Presa a continuat sa mediatizeze acest eveniment. Potrivit cotidianului Ziarul, din data de 7 
decembrie, “La Buhusi, pacea e pazita de jandarmi…Dupa evenimentele de joi dupa-amiaza, cand 
in satul Orbic, de langa Buhusi, incercarea politistilor de a captura patru urmariti general a 
degenerat intr-o confruntare violenta, soldata cu doi morti si mai multi raniti, ieri, fortele de ordine 
au napadit zona. Inarmati cu pistoale-mitraliera, bastoane si, pentru orice eventualitate, si cu gaze 
lacrimogene, 200 de jandarmi si cateva zeci de politisti au vrut sa se asigure ca sutele de tigani din 
sat vor fi pasnici. Cercetarile in cazul conflictului de joi sunt continuate de catre Parchetul Curtii de 
Apel Bacau…”.  
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« Conflict sangeros intre tigani si politisti »,  « Razboi cu morti si raniti 
intre politie si tigani la Buhusi »,  « Doi tigani au fost impuscati mortal 
iar trei politisti sunt grav raniti », « Conflict armat intre politisti si tigani, 
soldat cu morti si raniti », « Demonstratie de forta in tiganime », 
« Peste 150 de tigani din Cartierul Orbic au sarit cu bate si topoare la 
jandarmi si politie », acestea sunt doar cateva titluri care puteau fi 
citite in ziarele romanesti, acum cateva zile, la inceputul lunii 
decembrie 2002.  
Pe 5 decembrie cativa politisti au inceput o actiune de cautare a unor 
infractori despre care aveau informatii ca se ascund in casa unei 
persoane din cartierul buhusean, Orbic. Actiunea a degenerat intr-o 
bataie intre fortele de ordine si locuitorii cartierului Orbic, in majoritate 
locuit de etnici romi. Doi cetateni au murit impuscati, patru politisti 
precum si alti doi locuitori din cartier au fost raniti. Acesta este pe 
scurt filmul evenimentelor care s-au derulat la Buhusi. 
Studiul de fata se constituie intr-o analiza a modului in care media 
romaneasca a prezentat conflictul din Orbic. 
Mass media romaneasca a acordat atentie deosebita conflictului de la 
Buhusi, subiectul fiind prezent in toate cotidianele centrale, prin 
articole ample insotite de fotografii sugestive, ipostaze ale confruntarii 
dintre romi si fortele de ordine. 

 
 

Aparitii in presa scrisa

38% 62%

 
  
La randul sau, si presa locala din zona conflictului a prezentat pe larg 
evenimentele desfasurate la Buhusi, acordand ample spatii 
editorialistice informatiilor din zona. 
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Ca si formator de opinie, mass media  joaca un rol important in 
societatea contemporana. Pe langa faptul ca este o sursa aproape 
inepuizabila de informatii, mass media creeaza etichete si stereotipuri. 
«… Exista o anormalitate sociala; aici, media defineste norma. Cu cat 
te indepartezi de statutul social cel mai comun, intr-un sens sau altul, 
cu atat sporesc riscurile persecutiei. Cazul celor situati la baza 
piramidei sociale se vede lesne. Se intampla ca victimele unei multimi 
sa fie absolut aleatorii; se poate, la fel de bine, ca alegerea lor sa nu 
fie intamplatoare. Se intampla chiar ca faptele criminale de care sunt 
acuzate sa fie reale, dar nu ele joaca, chiar asa fiind, rolul principal in 
alegerea operata de persecutori, ci apartenenta victimelor la anumite 
categorii expuse in mod deosebit persecutiei.»(Rene Girard) 
Profilul care s-a creat romilor referitor la comportamentul lor violent, 
ca surse de agresiune este permanent alimentat de evenimente 
precum cel de la Buhusi. Nu exista actiuni asemanatoare ale politiei si 
trupelor speciale in alte cartiere decat unele de romi. Presa prezinta 
tabloul evenimentelor cat se poate de pitoresc: “politia a actionat in 
mijlocul tiganimii”, “pentru a scapa cu viata din mainile tiganilor, 
politistii au facut uz de arma si au tras pentru inceput focuri de 
avertisment”, “pentru ca tiganii nu s-au speriat la auzul focurilor de 
arma si au devenit extrem de violenti, politistii au tras in plin”, 
“ Politistii au fost nevoiti sa recurga la armamentul din dotare, pentru a 
se apara de tiganii furiosi care i-au atacat cu ce le-a cazut in mana”, 
“Tiganii nu vor sa renunte la ideea ca-n Orbic ei fac legea. Apoi 
respecta principiul “ ochi pentru ochi, dinte pentru dinte”.”, “ Cuib de 
hoti, adunatura de infractori urmariti general, acest cartier nu este 
pentru prima oara scena confruntarii intre oamenii legii si tigani.”.   
La nivelul presei centrale si locale, atitudinea jurnalistilor fata de etnicii 
romi implicati in evenimentele de la Buhusi este in peste 50% dintre 
cazuri negativa, asa cum  poate fi observata in graficele urmatoare.  
 

Tendentiozitatea presei centrale

44%56%

 
 
Relatarile jurnalistilor de la Cotidianul, Jurnalul National, Romania 
Libera si Adevarul sunt netendentioase. Un caz aparte al relatarii 
jurnalistice il reprezinta Romania Libera. In aceasta publicatie, cand 
este vorba de infractori si urmariti general, acestia sunt numiti tigani, 
in schimb, cand este vorba despre locuitorii cartierului Orbic acestia 
sunt numiti romi. 
Comparativ cu presa centrala, tendinta negativa este mai accentuata 
in relatarile presei locale din zona de conflict. Acest lucru poate fi 
observat si in graficul de mai jos:   
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Buhusi  - Intre legalitate si abuz Studiu de caz 

Tendentiozitatea presei locale

20%
80%

       
Evenimentele relatate sunt in totalitate conflictuale, atat la nivelul 
presei centrale cat si a celei locale. Intr-o etapa primara,  
conflictul principal se desfasoara intre romii din cartierul Orbic si 
fortele de ordine. Ulterior, conflictul se deplaseaza la nivel macro, 
interventiile liderilor romi fiind impartite in doua curente de opinie.  
Sunt lideri romi precum Florin Cioaba si Vasile Ionescu care considera 
ca interventia politiei in conflictul din Buhusi este ilegala.  
Florin Cioaba, Presedintele Centrului Crestin al Romilor: “…aceste 
intrari in forta in comunitatile de romi nu sunt benefice, pentru ca 
politistii care intra acolo gresesc folosind armele de foc. Nu astfel se 
rezolva problemele de acest gen. Daca vroiau sa aresteze pe cineva 
trebuiau sa o faca pur si simplu. Cred ca romii care erau acolo nu 
venisera pentru scandal, ci pentru ca asa se strang romii cand este un 
eveniment in comunitate, doar ca simpli spectatori.” 
Vasile Ionescu, Presedintele Centrului Romilor pentru Politici Publice 
« Aven Amentza »: “ Ca si in alte zeci de cazuri, faptele indica datele 

unui Pogrom, prin care « tapul ispasitor » este jertfit pentru a 
detensiona acumularile de nemultumiri ale populatiei. (…) Faptul ca, 
la Buhusi, oamenii au ripostat cu pietre la violenta politiei, ne face sa 
conchidem ca avem de-a face cu un Kosovo mic, pe cale de a se face 
mare.” 
Contrar acestor afirmatii, politistii participanti la evenimente declara ca 
actiunea lor a fost indreptatita si legala. 
Comisarul sef Simion Ardeleanu: “S-a actionat legal, eficient, 
excelent. Suntem un stat de drept. Cetatenii trebuie aparati de 
infractori.” 
Nicolae Rugina, Comandantul Comandamentului de Jandarmi 
Bacau:  « Am actionat in deplina legalitate. Infractorii au atacat cu 
topoare. »  
Daniel Cazacu, Seful DPIR Neamt:  «Am trecut, in viata mea, prin 
grele incercari, dar asta a fost cea mai grea. Totul a decurs legal.» 
 
Pe de alta parte, exista opinii diferite ale altor lideri romi, pareri 
conform carora interventia politiei este legala si justificata, vina penru 
tot ce s-a petrecut in Orbic apartinand in totalitate bulibasei. 
Paustin Balan, Presedintele Partidei Romilor Bacau: “Este regretabil 
ca a trebuit sa moara oameni, chiar si infractori, din randul etniei 
romilor. In totalitate este vina bulibasei din Buhusi pentru ca nu a 
intervenit, el ar fi putut aplana conflictul. Asa ca politia si-a facut doar 
datoria.” “ Acest catun, Orbic, este generator de mari probleme si ca 
tiganii i-au atacat primii pe politisti, dupa care totul a degenerat in 
violente.” 
Madalin Voicu, deputat PSD: « Niciodata nu am fost de acord cu 
atacarea unei comunitati de romi de catre politie, dar nici cu 
ascunderea infractorilor in sanul acesteia. Eu, daca as fi fost bulibasa, 
nu as ascunde infractorii in comunitate, pentru ca interesul meu ar fi 
sa apar comunitatea, nu sa o expun riscului unei razii a politiei. 

Tendentiozitate 
negativa 

Neutralitate 



Anexa II: Studiu de presa realizat de Agentia de Monitorizare a Presei – Academia Catavencu la solicitarea Romani CRISS – Centrul 
Romilor pentru Interventie Sociala si Studii 

 

 
 

Buhusi  - Intre legalitate si abuz Studiu de caz 

Discriminare si rasism este la tot pasul, insa cred ca normal ar fi fost 
ca politia sa adopte o cale de comunicare mai pasnica. Eu nu sunt de 
acord cu astfel de manifestari din doua motive: primul este acela ca 
nu sunt democratice aceste descinderi in forta si al doilea este ca nu 
se trage cu pusca la voia intamplarii. » 
In evenimentele relatate, romii sunt surse de agresiune, ei sunt cei 
care ataca cu pietre, furci, topoare, iar politia, aflata in imposibilitatea 
de a se apara, a fost nevoita sa deschida focul asupra lor. 
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„Tapul ispasitor” a devenit un mit exemplar destul de des folosit in 
societatea contemporana romaneasca. De foarte multe ori, romii au 
devenit „tapi ispasitori” pentru numeroase conflicte sociale. 
Stereotipuri precum „tigani violenti”, „mafie tiganeasca”, „tigani 
infractori”, „tigani fara ocupatie”, „tigani emigranti” contribuie la 
alimentarea imaginarului colectiv cu un profil negativ al romilor. 
Intrebarea care apare in finalul acestui studiu este: A fost legala 
interventia fortelor de ordine in cartierul din Buhusi?, Au existat 
mandate pentru actele fortelor de ordine? 
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Cea mai mare parte a actiunilor in care romii sunt implicati sunt 
negative. Presa locala prezinta in totalitate actiuni negative ale 
romilor.  
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Au fost transparente actele politiei si au servit interesului tuturor 
cetatenilor? Multe din intrebari isi vor gasi raspuns prin ample 
reportaje si anchete de presa, care, prin profesionalism si 
obiectivitate, pot aduce in dezbaterea publica opinii diferite ale partilor 
implicate in conflictul de la Buhusi. 


