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DEMCIUC, Olga. Nãscutã la 11
iulie 1903, în U.R.S.S. Din Constanþa.
Domiciliu obligatoriu, 4 ani.

DEMEK, Constantin. Nãscut la
Iaºi. Inginer e-
lectronist, spe-
cialitatea trans-
misiuni. În 1952
a fost implicat
într-un proces de
spionaj, împre-
unã cu alte 13
persoane, rude ºi
prieteni, ce nu
aveau nici cea mai micã idee pentru care
motiv se aflã acolo. Procesul s-a judecat
în casa lui Vintilã Brãtianu, pe strada
Aurel Vlaicu. Demek Constantin a fost
condamnat la închisoare pe viaþã,
pedeapsã redusã ulterior la 15 ani
închisoare. A trecut prin penitenciarele
Jilava, Aiud, Piteºti ºi s-a strãduit
permanent sã fie în relaþii bune cu
administraþia penitenciarelor.

DEMETER, Anton. Din Bucureºti.
Vicar catolic. Arestat în 1949.
Condamnat la muncã silnicã. A trecut
prin penitenciarul Jilava ºi lagãrele de
la Canal ºi Ghinda. Eliberat grav bolnav,
a rãmas invalid în urma torturilor din
timpul anchetelor ºi a muncii silnice.

DEMETER, Bela. Nãscut la 6
ianuarie 1910. Traducãtor. Arestat la 15
martie 1951. Omorât la 24 decembrie
1951, în timpul anchetei.

DEMETER, Iosif. Nãscut la 19
martie 1902, în comuna Ocna de Sus �
Harghita. Tâmplar. Condamnat la un an
închisoare pentru �practica clandestinã
a tâmplãriei�. Decedat la 28 ianuarie
1953, în lagãrul Salcia (Canal).

DEMETER, Mihai. Þãran. Arestat.
Condamnat prin Sentinþa nr. 1/5 august
1959, în lotul lui Botoº Iosif, pentru

apartenenþa la o organizaþie
anticomunistã.

DEMETERCÃ, Mihai. Din satul
Sagna (actualmente Zatna) � Brãila.
Þãran. Arestat. Condamnat împreunã cu
un grup de preoþi catolici, pentru
rãzvrãtire.

DEMETRESCU, Alexandru. Din
oraºul Sebiº � Arad. Condamnat.

DEMETRESCU, Camil. Domici-
liat în Bucureºti,
strada Zece
Mese 5. Func-
þionar în Minis-
terul de Externe.
Din 1937 pânã
în 1943 a ocupat
diverse funcþii
în diferite direc-
þii ale ministerului, printre care ºi pe cea
de director adjunct al cifrului, poziþie în
care pe la el treceau toate comunicãrile
dintre Maniu-Brãtianu ºi anglo-
americani. Arestat în august 1947 (avea
36 de ani) împreunã cu alþi 5 funcþionari
ai ministerului, dupã înscenarea de la
Tãmãdãu. Deoarece se dorea
desfiinþarea P.N.Þ-ului, N.K.V.D-ul, prin
Nicolschi, i-a transformat acuzaþia din
tentativã de trecere frauduloasã a
frontierei în �crima de complot ºi
instigare la înaltã trãdare�. A fost judecat
împreunã cu fruntaºii P.N.Þ. în celebrul
proces politic Maniu-Mihalache
(�procesul marii trãdãri naþionale� cum
era numit de presa comunistã). Camil
Demetrescu a refuzat compromisurile în
timpul procesului ºi ca urmare a primit
condamnarea cea mai mare comparativ
cu cele primite pentru vinovãþii similare
de colegii sãi din minister � 15 ani
închisoare ºi 5 ani degradare civilã,
confiscarea averii ºi 50.000 lei cheltuieli
de judecatã. I-a urmat prin închisori pe
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Maniu ºi Mihalache, trecând prin
penitenciarele Galaþi, Sighet, Râmnicu
Sãrat ºi, în cele din urmã, domiciliu
obligatoriu în Bãrãgan. S-a întors în
1964 în Bucureºti, grav bolnav. În 1971
Securitatea a încercat sã-i însceneze încã
un proces, în legãturã cu Corneliu
Coposu, dar la reacþia dezaprobatoare a
Occidentului dosarul a fost închis.

DEMETRESCU, Constantin. Din
Bucureºti. Colonel. Arestat în 1947. A
trecut prin penitenciarele M.A.I. ºi
Vãcãreºti.

DEMETRESCU, Dan. Actor de
renume. Arestat în urma denunþului unui
coleg (actor în viaþã, ce a avut în
continuare o ascensiune profesionalã ºi
politicã semnificativã). Condamnat.
Dupã 1950, a trecut prin penitenciarul
Jilava ºi lagãrele de la Poarta Albã.

DEMETRESCU, Doru. Inginer.
Împuºcat de sovietici  în noiembrie
1944, în Ciºmigiu � Bucureºti.

DEMETRESCU, Elena. Domiciliu
obligatoriu din 1949.

DEMETRESCU, Eugen. Specialist
în finanþe ºi economie, fost asistent al
lui Virgil Madgearu la Academia
Comercialã. La 31 ianuarie 1945 a fost
numit Secretar General al Ministerului
de Finanþe ºi a rãmas în aceastã funcþie
pânã în 1947, când a venit în minister
Vasile Luca. Un om de mare caracter,
un democrat convins ºi un adversar
declarat al comunismului, a susþinut cât
a putut miºcarea de rezistenþã Pop-Bujoi.
Arestat în 1948 ºi torturat în
interminabile anchete la Securitate.
Condamnat. A trecut prin penitenciarele
Jilava ºi Aiud.

DEMETRESCU, Ion ªt. Din
comuna Cãpreni � Gorj. Arestat.
Condamnat la 16 septembrie 1957, de
Tribunalul Militar Craiova, pentru

uneltire contra ordinii sociale. Eliberat
de la penitenciarul Gherla, în martie
1960 (bilet de eliberare nr. 1.309/13
martie 1960).

DEMETRESCU, Laurenþiu. Din
oraºul Craiova - Dolj. Arestat.
Condamnat în 1949. A trecut prin
penitenciarul Jilava ºi lagãrele de muncã
silnicã de la Canal.

DEMETRESCU, Mihai. Din
comuna Sagna � Neamþ. Þãran. Arestat
pentru rãspândire de manifeste.
Condamnat în 1950.

DEMETRESCU, Radu Gyr.
Nãscut la 15
martie 1905, în
Câmpulung -
Argeº. A locuit
în Craiova, unde

a absolvit Colegiul Naþional �Carol I�,
în 1923. A urmat Facultatea de Litere ºi
Filozofie, iar dupã absolvire a rãmas
asistent, apoi conferenþiar, la Catedra de
esteticã din Bucureºti. A încercat sã
apere neamul românesc de comunism,
atât pe front cât ºi din celulele
închisorilor, prin poeziile sale. Arestat
din 1945 pânã la 6 iulie 1957 ºi din 1958
pânã la 20 mai 1963. În scurta eliberare
a fost permanent urmãrit de Securitate,
direcþia a III-a. Rapoartele de
supraveghere ce relateazã zi de zi, ceas
de ceas fiecare miºcare a sa se aflã încã
la dosar. Condamnat la moarte sau la
diverse termene de detenþie (fãrã
semnificaþie, cum spune în versurile sale,
pentru �cei porniþi sã lumineze cu jertfe
sfinte pãmântul pânã-n temelii�). În
timpul detenþiei la penitenciarul Aiud, a
reuºit sã menþinã un licãr de speranþã în
inimile deþinuþilor, în aºteptarea clipei
�când lanþurile ºi zidurile cãdea-vor
sfãrâmate�.
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DEMETRESCU, Ruxandra.
Domiciliu obligatoriu în Bãrãgan, din
1951, 4 ani.

DEMETRIADE. Din Braºov.
Colonel. Arestat la 15 august 1947, cu
lotul fruntaºilor P.N.Þ.

DEMETRIADE. Conferenþiar la
Facultatea de Drept. Arestat.

DEMETRIADE, Alecu. Redactor
la ziarul Dobrogea Junã. Arestat în 1945.
Judecat ºi condamnat cu lotul ziariºtilor
din Constanþa. A trecut prin lagãrul de
la Caracal.

DEMETRIADE, Gheorghe.
Nãscut în 1910. Fost prizonier în
U.R.S.S. La repatriere a fost trimis direct
la penitenciarul Gherla.

DEMETRIAN, Eugenia. Nãscutã
în comuna Curcani � Ialomiþa.
Învãþãtoare în comuna Greaca - Giurgiu.
Arestatã în 1961. Condamnatã la 15 ani
muncã silnicã. Eliberatã în 1964.

DEMETRICÃ, Mihail. Din
comuna Sagna � Neamþ. Preot.
Condamnat în 1950, la 5 ani închisoare,
împreunã cu un grup de preoþi catolici.

DEMETRIOS, David. Nãscut la 15
aprilie 1925. Þãran. Arestat la 25 iunie
1951. Condamnat în 1952. A murit la 5
iulie 1953, în penitenciarul Vãcãreºti.

DEMETRIU, Dan. Din Craiova -
Dolj. Arestat. Judecat în acelaºi lot cu
profesorul C. D. Fortunescu.
Condamnat. Eliberat de la penitenciarul
Gherla, în 1963.

DEMETRIU, Florin. Student.
Arestat în 1948. Judecat cu lotul
generalului I.Carlaonþ.

DEMIAN. Pictor. Arestat la
Caracal, la 6 martie 1945.

DEMIAN, George. Medic. Fãcea
parte dintr-o familie de luptãtori pentru
drepturile românilor aflaþi sub stãpânirea
austro-ungarã. Condamnat dupã 1949.

Detenþia în penitenciarul Aiud. Din
familie i-au mai fost arestaþi fratele
(Viorel) ºi ginerele (scriitorul Petru
Pintilie).

DEMIAN, Gligor. Nãscut la 14
ianuarie 1928. Din Arad. Cizmar.
Arestat în 1950. Condamnat de
Tribunalul Militar Timiºoara la 18 ani
închisoare. A trecut prin penitenciarele
Arad, Timiºoara, Jilava, Aiud ºi minele
de plumb Baia Sprie.

DEMIAN, Titus. Avocat.
Preºedintele Organizaþiei P.N.Þ.- Satu
Mare. Arestat de la 15 august 1952.
Condamnat la muncã silnicã. A trecut
prin lagãrele Galeº, Peninsula, Poarta
Albã. Eliberat în 1954.

DEMIAN, Tudor. Nãscut la 9
aprilie 1912, în Arad. Preot, a slujit la
Arad, Pecica ºi Micãlaca Veche. Arestat
în 1949. Condamnat pentru uneltire
contra ordinii sociale (sentinþa 1.650/6
ianuarie 1949). Eliberat la 28 octombrie
1949. În 1958 a fost arestat din nou ºi
condamnat de Tribunalul Militar Cluj
(sentinþa 347/1959). A trecut prin
penitenciarele Arad, Timiºoara, M.A.I.,
Aiud, Jilava, lagãrele Salcia, Stoieneºti
ºi Strâmba.

DEMIAN, Viorel. Inginer, a
absolvit Politehnica la Timiºoara, în
1944. Fãcea parte dintr-o familie de
luptãtori pentru drepturile românilor
aflaþi sub stãpânirea austro-ungarã.
Arestat. Condamnat în 1949, de
Tribunalul Militar Timiºoara. A trecut
prin penitenciarul Aiud ºi prin lagãrele
de la Canal. Din familie i-au mai fost
arestaþi un frate (George) ºi ginerele
acestuia (scriitorul Petru Pintilie).

DEMIR, Ibraim. Arestat la 29
martie 1953. Condamnat de Tribunalul
Militar Constanþa, la 29 noiembrie 1953.
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DEMIRSA, Raim V. Nãscut la 12
martie 1888, în satul Tudor
Vladimirescu, comuna Cogealac �
Constanþa. Industriaº. Arestat la 2 martie
1949, cu un lot de moºieri. Condamnat
la domiciliu obligatoriu. A murit la 26
ianuarie 1961, în timpul executãrii
pedepsei.

DEMªE, Mirea. Din Arad. Arestat.
Condamnat.

DENCIAN, Vladimir. Din oraºul
Gura Humorului - Suceava. Arestat.
Condamnat în 1961 de Tribunalul
Militar Iaºi (sentinþa 28/27 aprilie 1962),
pentru favorizarea ºi gãzduirea lui
Munteanu Gheorghe N.

DENDRINO, Panait. Din comuna
Popeºti-Leordeni - Ilfov. Membru P.N.Þ.
Arestat în 1952. Eliberat la 24 martie
1954.

DENEª. Directorul teatrului din
Cluj. Arestat. Condamnat în 1956,
împreunã cu fiul sãu, Deneº Ioan.

DENEª. Din Ardeal. Þãran. Arestat.
Condamnat în 1949. A trecut prin
penitenciarul Gherla ºi a ajuns în lagãrul
de la Peninsula, unde a lucrat în brigada
de zidari.

DENEª, Ana Serena. Nãscutã în
1925. Din Cluj. Sorã socialã. Arestatã
la 14 decembrie 1954. Condamnatã la 6
ani închisoare, pentru activitatea
desfãºuratã în educarea spiritualã a
tineretului. Dupã terminarea pedepsei,
a fost trimisã 4 ani cu domiciliu
obligatoriu în Bãrãgan (pânã la 2
decembrie 1964).

DENEª, Aspasia. Din Arad.
Arestatã de Securitate.

DENEª, Ioan. Arestat în 1956, dupã
revoluþia din Ungaria. A trecut prin
penitenciarul Piteºti, unde a devenit
unealta ofiþerului politic ºi a fãcut mult
rãu deþinuþilor politici. A fost dus la

penitenciarul Dej, unde, de asemenea,
ºi-a oferit serviciile administraþiei în
perioada reeducãrii (înainte de 1964).
Dupã eliberare a ajuns în Occident ºi s-
a angajat la Europa Liberã. Apariþia lui
pe post a produs un mare scandal. Foarte
multe persoane au trimis date despre
atitudinea lui în penitenciar, printre care
ºi pastorii Wurmbraud ºi Mengas. Ca
urmare i s-a desfãcut contractul de
muncã. Relatãri suplimentare despre
cazul Deneº a dat Ion Ioanid în
Închisoarea noastrã cea de toate zilele,
volumul 2, pagina 293.

DENEª, ªandor. Student la teologia
reformatã. Arestat în 1953. Rearestat în
1979, la Oradea.

DENEªAN, Cornel. Nãscut la 4
aprilie 1922. Arestat la Sibiu, în 1950,
bãtut ºi chinuit de torþionarul Crãciun
Gheorghe în timpul anchetei.
Condamnat. În 12 ani de închisoare a
trecut prin penitenciarele Ocnele Mari,
Târgu Ocna ºi Aiud.

DENGEL, Elisabeth. Nãscutã la 29
octombrie 1919. Din comuna Slimnic �
Sibiu. La 15 ianuarie 1945 a fost ridicatã
de N.K.V.D. ºi deportatã în bazinul
carbonifer Donbass � U.R.S.S., la muncã
silnicã.

DENGEL, Hermine. Din comuna
Slimnic � Sibiu. La 15 ianuarie 1945 a
fost ridicatã de N.K.V.D. ºi deportatã în
bazinul carbonifer Donbass � U.R.S.S.,
la muncã silnicã. A murit la 21 de ani,
în timpul executãrii pedepsei, din cauza
muncii forþate.

DENGEL, Iohann. Din comuna
ªura Micã � Sibiu. Þãran. La 15 ianuarie
1945 a fost ridicat de N.K.V.D. ºi
deportat în U.R.S.S. A murit în lagãrele
din Siberia.

DENGEL, Maria. Din comuna
Slimnic nr.377 � Sibiu. Þãrancã. La 15
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ianuarie 1945 a fost ridicatã de N.K.V.D.
ºi deportatã în bazinul carbonifer
Donbass � U.R.S.S., la muncã silnicã.

DENGEL, Martin. Din comuna
ªura Mare � Sibiu. Þãran. La 15 ianuarie
1945 a fost ridicat de N.K.V.D. ºi
deportat în bazinul carbonifer Donbass
� U.R.S.S. la muncã silnicã, unde a
murit.

DENGEL, Michael. Nãscut la 19
martie 1903, în comuna Slimnic � Sibiu.
La 15 ianuarie 1945 a fost ridicat de
N.K.V.D. ºi deportat în bazinul
carbonifer Donbass � U.R.S.S., la muncã
silnicã.

DENGEL, Wilhelmine. Nãscutã la
27 octombrie 1924. Din comuna Slimnic
� Sibiu. La 15 ianuarie 1945 a fost
ridicatã de N.K.V.D. ºi deportatã în
bazinul Doneþ, la muncã silnicã. A fost
adusã înapoi, în Slimnic, în comã.

DENICH, Elisabeta. Din Arad.
Arestatã.

DENISLEAM, Maire. Nãscutã la
14 iulie 1903, în Mangalia. Din
Constanþa. Domiciliu obligatoriu, 2 ani.

DENISLAM, Maire Ch. Nãscut la
14 decembrie 1932. Din judeþul
Constanþa. Domiciliu obligatoriu, 2 ani.

DENISLEAM, ªerif. De origine
turco-tãtarã. Din Constanþa. Arestat.
Condamnat în 1953 de Tribunalul
Militar Constanþa la 7 ani temniþã grea,
pentru uneltire contra ordinii sociale.

DENIªCAN, Hariton T. Nãscut în
1906 la Cetatea Albã � Basarabia.
Arestat. Condamnat la 15 ani muncã
silnicã.

DENK. Din comuna Borca � Neamþ.
Soþia lui Denk Adolf-Gheorghe. Fãcea
parte, împreunã cu soþul, din organizaþia
�Gãrzile Decebal�, condusã de dr.
Vasilache Gheorghe. Arestatã în 1949.

DENK, Adolf-Gheorghe. Din
comuna Borca � Neamþ. Inginer silvic.
Fãcea parte, împreunã cu soþia, din
organizaþia �Gãrzile Decebal�, condusã
de dr. Vasilache Gheorghe. Arestat în
septembrie 1949.

DENSUªIANU, Ovidiu-Ovidel.
Din Bucureºti, strada Nicolae Bãlcescu
25. Scriitor, fiul renumitului lingvist
Densuºianu Ovid. Arestat. Condamnat
la 22 de ani muncã silnicã, pentru
uneltire contra ordinii sociale. A trecut
prin penitenciarele Jilava, Aiud ºi lagãrul
de la Peninsula.

DEPNER, Andrei I. Nãscut la 13
august 1894, în localitatea Rupea �
Braºov. Arestat în 1951. Condamnat la
muncã silnicã. A murit la 30 decembrie
1952, în lagãrul de exterminare Poarta
Albã.

DEPNER, Horst. Arestat. Judecat
în 1958 cu lotul saºilor de la Biserica
Neagrã. Condamnat la moarte.
Tribunalul Militar Braºov i-a comutat
pedeapsa în muncã silnicã pe viaþã.

DERDENA. Student. Arestat în
1957. Condamnat pentru participare la
manifestaþiile studenþeºti, declanºate de
evenimentele din Ungaria (1956).

DERDENA, Mihai Stere.
Macedonean. Arestat. Condamnat în
1951. A trecut prin lagãrele de la Canal,
iar, dupã 1953, a fost dus la penitenciarul
Gherla. La expirarea condamnãrii a fost
trimis cu domiciliu obligatoriu la Rubla
� Bãrãgan, unde a stat din 1961 pânã în
1964.

DEREDCINSCHI, Maria. Din
Arad. Arestatã. Condamnatã.

DERESTEI, Maria N. Nãscutã la
20 octombrie 1886, în comuna Sârbi �
Bihor. Moºieriþã. Arestatã la 3 martie
1949. Trimisã cu domiciliu obligatoriu,
în Bãrãgan. A murit în timpul executãrii
pedepsei, la 10 iulie 1956.


