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CARDAª, Constantin Gh. Din
comuna Fãlciu - Vaslui. Condamnat, în
1951, la 2 ani muncã silnicã în lagãr.

CARDAª, Ion � Nelu. Anchetator
al Securitãþii. Arestat. Condamnat pentru
favorizarea deþinuþilor.

CARDEI, V. Medic. Arestat în
1948. A trecut prin penitenciarul
Suceava.

CARDOS, Mariana. Medic.
Supravieþuitoare a Auschwitz-ului.
Arestatã în 1951. Detenþie la Jilava.

CARDOª, Simion. Din comuna
Târºolþ - Satu Mare. Primar. Condamnat.
A murit în 1961, la Aiud.

CAREBA, Dionisie. Din comuna
Cornereva � Caraº Severin. Þãran.
Arestat, pentru cã l-a gãzduit pe
colonelul Ion Uþã, conducãtorul unui
grup de partizani. Condamnat în 1949.

CAREBA, Mihai. Din comuna
Cornereva � Caraº Severin. Partizan. A
murit la 8 februarie 1949, împreunã cu
colonelul Ion Uþã (conducãtorul grupului
de partizani), într-una din luptele cu
Securitatea.

CARIANOPOL, Virgil. Nãscut la
29 martie 1908, la Caracal. Poet.
Condamnat în 1956, împreunã cu un
grup de intelectuali care frecventau un
cerc literar în casa Virginiei ªeicaru
(sora lui Pamfil ªeicaru, refugiat în
Occident, critic neobosit al regimului
comunist).

CARIBA. Þãran. Partizan. A murit
în 1949, într-una din luptele cu
Securitatea, în Munþii Semenic.

CARILA, Constantin. Nãscut la 14
mai 1902, în comu-
na Racoviþã - Râm-
nicu Sãrat. Din
comuna Panteli-
mon de Jos - Con-
stanþa. Þãran. Ares-
tat la 3 septembrie
1950. Condamnat
de Tribunalul Mili-

tar Constanþa la 15 ani muncã silnicã,
10 ani degradare civilã ºi confiscarea
averii (sentinþa  422/27 octombrie 1950,
preºedinte � maior magistrat Sandrea
Gheorghe), pentru �uneltire contra
ordinii sociale�.

CARILÃ, ªtefan I. Nãscut la 25
februarie 1914. Din comuna Mihail
Kogãlniceanu - Constanþa. Arestat la 18
august 1951. Domiciliu obligatoriu, 4
ani ºi o lunã.

CARLAONÞ, Dumitru. Nãscut la
28 octombrie
1887, în comuna
Miculeºti � Me-
hedinþi. General
de divizie din
1942, coman-
dant al Diviziei 8
i n f a n t e r i e
(august 1941 �
s e p t e m b r i e

1944), secretar general în Ministerul de
Rãzboi (septembrie � octombrie 1944),
comandant al Corpului 1 teritorial
(octombrie 1944 � martie 1945). Fratele
generalului Ion Carlaonþ. În octombrie
1944 a fost acuzat în Consiliul de
Miniºtri cã în 1941 a patronat masacrele
contra evreilor din municipiul Iaºi ºi
reþinut pentru cercetare. S-a adresat
ministrului de Rãzboi sã ordone
cercetarea acestor acuzaþii false. S-au
obþinut declaraþii de la mai mulþi militari,
populaþie civilã, inclusiv evrei, care au
declarat cã: ��s-a purtat la Cernãuþi cu
cea mai mare omenie, iar populaþia, fãrã
deosebire de origine etnicã sau religiune,
l-a stimat ºi l-a iubit. Nu numai cã nu a
fost rãzbunãtor sau brutal, dar a dat
dovadã a avea un suflet generos, fãcând
acte de înaltã clemenþã.�.  În august 1945
a fost scos de sub urmãrire, iar la 15
septembrie 1945, Consiliul de Miniºtri



39

a decis eliberarea sa imediatã. În
octombrie 1948 a fost din nou ridicat de
la domiciliu ºi acuzat cã �a ascuns
informaþiile aflate de la diverse
cunoºtinþe în legãturã cu organizaþiile
care urmãreau sã rãstoarne prin complot
forma constituþionalã a R.P.R.�. La
proces acuzaþiile s-au dovedit nefondate
ºi a fost achitat, la 28 ianuarie 1950. La
1 aprilie 1950, s-au reluat acuzaþiile
pentru care fusese achitat în 1945 ºi s-a
emis un mandat de arestare pe numele
sãu pentru �crime contra umanitãþii�. La
13 iunie 1951, prin Decizia penalã
1.630, a fost condamnat în contumacie
la 12 ani muncã silnicã ºi 10 ani
degradare civilã. Deoarece îºi schimbase
domiciliul, generalul Carlaonþ a aflat de
aceastã condamnare mult mai târziu, de
aceea de abia în 1955 a fãcut o cerere
de anulare a deciziei Curþii. Contestaþia
sa s-a judecat în noiembrie 1955 ºi
Tribunalul Capitalei a dispus încetarea
urmãririi penale. Pentru a se putea
întreþine, lucra ca zidar în diverse locuri.
Arestat la 18 februarie 1959 pentru cã:
�arestarea sa este reclamatã de interese
de securitate ale statului�, deoarece
împreunã cu alte persoane cãuta sã facã
�agitaþie contrarevoluþionarã� ºi sã
declanºeze �ºi în R.P.R. evenimente
contrarevoluþionare ca în R.P.Ungarã�.
Anchetat un an, la Ministerul de Interne.
Condamnat de Tribunalul Militar al
Regiunii 3 militare, la 21 martie 1960,
la 7 ani închisoare corecþionalã, 4 ani
interdicþie corecþionalã ºi confiscarea
totalã a averii pentru �uneltire contra
ordinii sociale�. Dupã recurs i s-a redus
pedeapsa la un an ºi 2 luni închisoare
corecþionalã ºi s-a dispus eliberarea sa,
efectuatã la 12 mai 1960, din
penitenciarul Jilava. A murit în Bucu-
reºti, la 2 iunie 1970.

CARLAONÞ, Ion. Nãscut în 1885,
în comuna Miculeºti - Gorj. General.
Comandantul Diviziei 11 Infanterie,
(fratele generalului Dumitru Carlaonþ),
decorat în primul rãzboi mondial. În
jurul sãu s-a format un nucleu de
rezistenþã anticomunistã, ce includea un
grup militar, compus din maiorul Lucian
Dumitriu ºi sublocotenenþii Tiberius
Þolescu ºi Remus Radina. Anchetat în
procesul intentat lui Iuliu Maniu, ca
simpatizant P.N.Þ. Arestat în septembrie
1948 ºi torturat în timpul anchetei.
Condamnat. A trecut prin penitenciarele
Craiova, Jilava ºi Aiud (s-a îmbolnãvit
de tuberculozã ºi i s-a agravat o mai
veche suferinþã ocularã). A murit la 6
februarie 1952, la Aiud.

CARLASUC, Teodor. Nãscut în
1900, în satul ªirãuþi (Briceni) -
Basarabia. Rãpit de N.K.V.D. Deportat
în U.R.S.S., în 1940. A murit în lagãrele
din Siberia.

CARLICA, Constantin. Din
Dobrogea. Condamnat.

CARLOVESCHI, Constantin V.
Nãscut la 5 mai 1955, în timpul
domiciliului obligatoriu al pãrinþilor.
Familia a fost eliberatã în iulie 1955.

CARLOVESCHI, Ioan V. Nãscut
la 7 ianuarie 1951. Domiciliu
obligatoriu, împreunã cu pãrinþii, 4 ani
ºi o lunã.

CARMUZ, Gheorghe N. Nãscut la
13 noiembrie 1922, în Bulgaria. Din
Constanþa. Arestat la 1 august 1949.
Condamnat la 6 ani închisoare. Detenþia
la Peninsula ºi Gherla.

CAROL, Panait. Nãscut la 1 august
1903, în comuna
Nistoreºti - Constan-
þa. Plugar. Arestat la
2 septembrie 1950. Ju-
decat cu lotul Muºat
Ion. Condamnat de
Tribunalul Militar
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Constanþa, la 8 ani temniþã grea, 3 ani
degradare civilã ºi confiscarea averii
(sentinþa  422/27 octombrie 1950,
preºedinte � maior magistrat Sandrea
Gheorghe). A trecut prin penitenciarele
Constanþa, Gherla, Jilava ºi Peninsula.

CARP, Cezar. Din Huºi. Elev.
Arestat în noaptea de 6/7 mai 1950,
împreunã cu un grup de colegi
(constituiþi într-o organizaþie
anticomunistã) ºi anchetat la Securitatea
Galaþi. Condamnat de Tribunalul Militar
Constanþa (în deplasare la Galaþi), la un
an închisoare.

CARP, Cezar D. Din comuna
Gorban - Iaºi. Condamnat.

CARP, Corneliu. Nãscut la 11
martie 1895, la
Iaºi. Fiu de pro-
topop. Comandant
al Diviziei 5 Ca-
valerie, pe frontul
de est. Decorat cu
Ordinul �Mihai
Viteazul� în lup-
tele din Crimeea.
Disponibilizat din

armatã la 9 august 1946, ca element
indezirabil regimului comunist. Arestat
în noaptea de 30/31 decembrie 1947, de
Siguranþa Iaºi. Condamnat. A trecut prin
penitenciarele Jilava, Aiud ºi Gherla.
Eliberat în 1960. A murit la 31
decembrie 1981.

CARP, Cosmin. Din Basarabia.
Þãran. A murit în 1949, la Gherla.

CARP, Faustin. Locotenent.
Împuºcat în 1948, pe graniþa cu
Iugoslavia, în timp ce încerca sã treacã
frontiera.

CARP, Grigore. Din Bucureºti.
Condamnat. A trecut prin penitenciarele
Jilava ºi Gherla.

CARP, Ion. Student. Condamnat în
1948. A trecut prin penitenciarele
Suceava, Jilava, Piteºti ºi Gherla.

CARP, Mircea. Nãscut la 28
ianuarie 1923, în
comuna Gherla -
Cluj. Ofiþer de
cavalerie (ab-
solvent al Cole-
giului �Nicolae
F i l i p e s c u � ) ,
combatant pe
ambele fronturi
în cel de al doi-
lea rãzboi mondial. La 9 august 1946 a
fost dat afarã din armatã. Arestat la 9
august 1947. A trecut prin penitenciarul
Ministerului de Interne, Prefectura
Poliþiei Capitalei ºi închisoarea
Vãcãreºti. Eliberat în decembrie 1947.
În ianuarie 1948, ºtiind cã este iarãºi
cãutat de Siguranþã, a reuºit sã fugã, pe
la Curtici, în Occident. A desfãºurat o
intensã activitate anticomunistã,
devenind colaborator al postului de
radio ,,Europa liberã�.

CARP, Nicolae N. Nãscut la 20 mai
1920, în comuna
Þibãneºti - Iaºi.
Cãpitan ºi pilot
de vânãtoare.
Combatant pe
ambele fronturi,
demobilizat în
1945. A lucrat ca
inginer-ºef la Fa-
brica ,,Luman�.
Arestat la 20 februarie 1950. Con-
damnat. A trecut prin penitenciarul Mi-
nisterului de Interne, Securitatea din
Calea Rahovei, Jilava, Galeº, Poarta
Albã, Aiud ºi minele de plumb de pe
Valea Nistrului. Eliberat în octombrie
1955. A fost nevoit sã lucreze ca in-
stalator pe ºantiere pânã la pensionare,
în 1980.

CARP, Vasilica I. Nãscutã la 5
februarie 1915, la Roºiorii de Vede. Din
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comuna Ovidiu - Constanþa. Detenþie 7
ani.

CARP, Victor A. Nãscut la 29
aprilie 1898. Din Sibiu. Contabil.
Arestat la 15 august 1952. A murit în
lagãrul Midia, la 14 februarie 1953.

CARP, Vladimir. Condamnat de
Tribunalul Militar Iaºi la 7 ani închisoare
(sentinþa 123/22 martie 1960), pentru
�discuþii duºmãnoase� la adresa
regimului comunist, în comentariile ce
le fãcea pe marginea �emisiunilor de
radio capitaliste�.

CARPCIUC, Traian. Nãscut în
Bucovina. Condamnat în 1948, de
Tribunalul Militar Iaºi. A trecut prin
penitenciarele Suceava ºi Gherla (bãtut
cu cruzime, în 1951, de studentul
�reeducat� Mihai Livinschi).

CARPENCEA, Elena. Domiciliu
obligatoriu în Bãrãgan, din 1951.

CARPIE, Traian. Condamnat în
1949. Detenþia la Gherla (în decembrie
1950 a fost bãtut cu cruzime de studenþii
�reeducaþi�: Cornel Popovici, Mihai
Livinschi ºi Bãrgãoanu).

CARPO, Toma P. Nãscut la 19
octombrie 1919, la Vailocvir - U.R.S.S.
Din Zalãu - Sãlaj. ªofer. Condamnat în
1951. A murit la 24 aprilie 1952, la
Poarta Albã.

CARTALÃ, Constantin T. Nãscut
la 11 aprilie 1912, la Râmnicu-Vâlcea.
Din Constanþa. Condamnat la un an ºi 6
luni închisoare.

CARTAª, Aurel. Din Bucureºti.
Condamnat la un an muncã silnicã, cu
Decizia M.A.I. 377/30 august 1951.

CARTAª, Cornel. Condamnat în
1950, pe baza unui dosar înscenat de
Securitate. A trecut prin penitenciarele
Jilava ºi Aiud.

CARTAª, Ion  P. Student la
Academia Comercialã. Arestat în

noiembrie 1945, de la manifestaþia din
Piaþa Palatului Regal.

CARTIANU, Numa. Condamnat.
Detenþia la Gherla, în perioada 1956-
1963.

CARTIª, Ileana. Nãscutã la 3
martie 1923, în judeþul Timiº. Domiciliu
obligatoriu în Bãrãgan, din iulie 1951.

CARTOJAN, Alexandru. Din
Giurgiu. Profesor de istorie. Preºedintele
organizaþiei judeþene P.N.Þ., deputat.
Arestat în 1952.

CARTOJAN, Jeanne-Marie (de
Risso). Din Bucureºti. Arestatã în 1949.
Anchetatã la Ministerul de Interne. A
trecut prin penitenciarul Piteºti.

CARTUZAN, Ihil. Nãscut în 1913,
în comuna Rezina-Basarabia. Rãpit în
1946 de N.K.V.D. A murit în lagãrele
staliniste.

CARUSI, Spiridon. Judecat pe baza
unui dosar înscenat de Securitate.
Condamnat în 1958 la 15 ani închisoare,
pentru �înaltã trãdare�.

CASAPONIU, Darius I. Nãscut în
1926, la Bucureºti. Condamnat în 1949
la 4 ani închisoare. Eliberat. Rearestat.
Condamnat la 6 ani închisoare.

CASAPU, Emil. Aviator. Arestat, în
legãturã cu miºcarea de rezistenþã din
Banat.

CASAPU, Ion M. Nãscut la 29
aprilie 1926. Din comuna Ciupercenii
Noi - Dolj. Þãran. Anchetat la 10 iunie
1959 (împreunã cu fratele sãu, Oprea)
ºi torturat la Securitatea Craiova, pentru
participare la revolta þãrãneascã din
comunã (3-4 iunie 1959), împotriva
colectivizãrii. Condamnat de Tribunalul
Militar Craiova la 5 ani închisoare.

CASAPU, Oprea M. Nãscut la 17
martie 1922. Din comuna Ciupercenii
Noi - Dolj. Þãran. Arestat la 10 iunie
1959 (împreunã cu fratele sãu, Ion) de
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Securitatea Craiova, ca participant activ
la revolta þãrãneascã din comunã (3-4
iunie 1959), împotriva colectivizãrii.
Condamnat de Tribunalul Militar
Craiova la 5 ani închisoare.

CASIAN, Gheorghe. Comandant al
Legiunii de Jandarmi din judeþul Muscel
(Argeº). Arestat.

CASIAN, Nifon. Cãlugãr. Arestat în
1950, pentru sprijinul dat partizanilor
din Munþii Þibleºului.

CASOS, Doina. Din Arad. Arestatã.
CASSIAN. Din Bucureºti. Profesor.

Arestat.
CASSIAN, Grigore. General.

Conducãtorul unei comisii de restituire
a bunurilor aparþinând U.R.S.S. Arestat
de generalul sovietic Vinogradov, la 2
noiembrie 1944, pentru tergiversarea
lucrãrilor comisiei. A fost îndepãrtat din
funcþie de Simion Oeriu, preºedintele
Comisiei de Armistiþiu. Arestat.
Condamnat în 1951 în urma unei
înscenãri puse la cale în jurul Legaþiei
Franþei din Bucureºti. A trecut prin
penitenciarele Ministerului de Interne ºi
Jilava.

CASTAIAN, Ion. Nãscut la 10
octombrie 1924, la Orãºtie-Hunedoara.
În timpul executãrii stagiului militar
(1946), la Deva, a fugit din armatã
pentru cã nu mai suporta propaganda
antireligioasã fãcutã de unii ofiþeri. A
revenit la Deva, unde, dupã câteva
sãptãmâni de carcerã, a fost repartizat
la postul de jandarmi din comuna Dobra-
Hunedoara. În timpul alegerilor, având
misiunea de a  supraveghea procesul de
votare, a observat cã se fraudau alegerile
în favoarea comuniºtilor ºi s-a hotãrât
sã dezerteze. A fost prins ºi trimis la
Curtea Marþialã din Sibiu. Pe drum a
reuºit sã fugã ºi a trecut graniþa în
Ungaria. A fost reþinut de o patrulã
ruseascã ºi predat românilor. La 17

decembrie1948, Tribunalul Militar Cluj
l-a condamnat la 3 ani închisoare pentru
dezertare ºi trecerea frauduloasã a
frontierei. A ajuns în detenþie la Aiud ºi
la colonia de muncã Ciugurel Alba, de
unde a evadat ºi s-a alãturat unui grup
de partizani. A fost din nou prins ºi
readus  la Aiud de unde a fost eliberat la
12 februarie 1953 pentru a fi trimis în
domiciliu obligatoriu. În timpul detenþiei
a fost maltratat cu sãlbãticie, iar dupã
eliberare a fost supravegheat de
Securitate. A reuºit sã-ºi câºtige
existenþa cu greu, ca fost deþinut,
îndeplinind  munci modeste. În 1984,
ieºea la pensie...

CASTEL, Lizica. Studentã în anul
ºase la Facultatea de Medicinã.
Condamnatã. Detenþia la Mislea.

CASTRAVETE, Ion I. Nãscut la 1
iulie 1908, în comuna Secuieni-Bacãu.
Þãran. Arestat în 1952. A murit la 5
martie 1953, la Poarta Albã.

CASTROIAN, Vasile I. Con-
damnat. A murit la Gherla, în 1960.

CASTROS. Arestat pentru sprijinul
dat partizanilor din Banat.

CAªAN, Costicã. Din Tecuci �
Galaþi. Condamnat.

CAªCAVAL, Constantin M.
Nãscut la 4 martie 1920, în comuna
Cristeºti - Botoºani. Din comuna Deleni
- Iaºi. Student. ªef de cuib legionar,
participant la rebeliunea din 1941.
Arestat în 1948. A murit, în acelaºi an,
la Jilava (dupã informaþiile deþinute de
S.R.I.)

CAªCAVAL, Florin-Vasile. Din
Iaºi. Diacon la Catedrala Mitropolitanã.
Arestat. Detenþia la Canal.

CAªCAVAL, Gheorghe C. Din
comuna Prisãcani - Iaºi. Condamnat.

CAªCAVAL, Vasile. Din Iaºi.
Arestat în 1959. Condamnat (sentinþa
272/21 aprilie 1959) pentru discuþii
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duºmãnoase la adresa regimului
comunist, purtate cu Gârlea Petru,
Prelipceanu Vasile, Ciocârlan Con-
stantin, Rusu Sebastian ºi alþii.

CAªCIUC, T. Condamnat. Detenþia
la Aiud, în perioada 1970-1976.

CAªU, Dumitru. Din Rãdãuþi.
Învãþãtor. Condamnat în 1949. Dupã
expirarea perioadei a fost dus cu
domiciliu obligatoriu, în Bãrãgan.

CAªU, Ion. Din Bucureºti. Arestat.
Judecat la 15 august 1949, cu lotul
P.N.Þ. al profesorului Fl. Gherda.
Condamnat la 2 ani închisoare. Rearestat
la 15 august 1952. Condamnat la
închisoare administrativã. A trecut pe la
Galeº ºi Peninsula.

CAªU, ªtefanache. Din Galaþi.
Condamnat.

CATALINA, Alexandru. Din
comuna Bistra. Þãran. Arestat în 1949,
împreunã cu partizanii de pe Muntele
Mare, conduºi de Nicolae Dabija.

CATALINA, Gheorghe (zis
Piscanu). Nãscut la 3 iulie 1930.
Condamnat la 5 ani muncã silnicã pentru
participare la revolta þãrãneascã
(împotriva colectivizãrii) din comuna
Rãscãeþi - Dâmboviþa (21 ianuarie 1961;
þãranii i-au bãtut pe tehnicianul agricol
ºi pe învãþãtorul Ciucã Mircea, care îi
forþaserã sã intre în colectivã).

CATANÃ. Nãscut la Topoloveni -
Argeº. Din Iaºi. Chestor. Arestat în iulie
1948. Condamnat. În perioada 1952-
1953 a trecut prin penitenciarele Jilava
ºi Aiud.

CATANÃ. Student la Academia
Comercialã din Braºov. Arestat ºi bãtut
la Securitatea Braºov. Condamnat la 3
ani închisoare, pentru cã, la 6 noiembrie
1948, în timp ce ajuta un coleg sã fixeze
pe perete un  portret al Anei Pauker, a
folosit o expresie consideratã obscenã
la adresa acesteia.

CATANÃ, Andrei. Nãscut la 7
august 1921. Din Arad. Condamnat în
1949 la 6 ani închisoare, pentru �discuþii
duºmãnoase� la adresa regimului
comunist.

CATANÃ, Divora A. Nãscutã la 26
noiembrie 1944, în comuna Dobroteºti
- Olt. Din Constanþa. Domiciliu obliga-
toriu, 4 ani ºi o lunã.

CATANÃ, Gheorghe. Condamnat
de Tribunalul Militar Bucureºti la un an
închisoare, pentru participare la mani-
festaþia de la 10 mai 1946.

CATANÃ, Gheorghe N. Nãscut la
10 aprilie 1912, în
comuna Pleniþa -
Dolj. Arestat la 16
decembrie 1951.
Anchetat: 6 luni la
Securitatea Capi-
talei din Calea
Rahovei; în mai
1952 a fost trimis

la penitenciarul Fãgãraº; la 15 martie
1954, la Canal; la 21 decembrie 1954,
la Jilava. Condamnat de Tribunalul
Militar Bucureºti la 5 ani de temniþã
grea, abia în 1955, pentru a se justifica
astfel perioada lungã în care a fost închis
fãrã sã fie judecat.

CATANÃ, Mircea. Din comuna
Hãlmagiu - Arad. Învãþãtor. A dat în
vileag frauda electoralã comisã la 19
noiembrie 1946 în secþia de votare la
care fusese delegat. Dupã alegeri, a fost
dat în urmãrire ºi condamnat în
contumacie, la 5 ani închisoare (sentinþa
23/31 martie 1947), pentru �agitaþie
publicã ºi înlesnirea rãpirii urnei cu
voturi�. A reuºit sã fugã din þarã cu puþin
timp înainte de desfiinþarea P.N.Þ.

CATANÃ, Nicolae. Condamnat. A
trecut prin penitenciarul Aiud, în
perioada 1960-1964.


