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DOHR, Jvabil. Din satul Iecea
Mare, comuna Cãrpiniº � Timiº.
Domiciliu obligatoriu în comuna
Fundata � Ialomiþa, din 1951.

DOHR, Marghit. Nãscutã la 26
iunie 1911, în comuna Iecea Mare �
Timiº. Domiciliu obligatoriu în comuna
Fundata � Ialomiþa, din 1951.

DOIA, Sabin. Din comuna Galda de
Sus � Alba. Þãran. Arestat la 11 martie
1949 ºi torturat în interminabile anchete
la Securitate. Condamnat la 3 ani
închisoare, pentru sprijinirea
partizanilor din grupul Nicolae Dabija.

DOIA, Simion. Din comuna Galda
de Sus � Alba. Þãran. Arestat la 11
martie 1949. Condamnat la 3 ani
închisoare, pentru sprijinirea partizanilor
din Munþii Apuseni, conduºi de Nicolae
Dabija.

DOICA, Constantin T (zis
Dascãlu). Nãscut la 26 aprilie 1913, la
Frãsinet. Arestat în 1950. A murit la 26
octombrie 1952, în colonia de muncã
silnicã �9 Stâncã�.

DOICESCU, Alexandru. Nãscut la
13 martie 1913, în comuna Poiana �
Ilfov. Din localitatea Medgidia -
Constanþa. Preot. Arestat în 1954. A
executat un an ºi 4 luni de închisoare.

DOICESCU, Constantin N. Nãscut
la 9 decembrie 1912, în comuna Ion
Corvin � Constanþa. Din Constanþa.
Arestat în 1948. Condamnat la
închisoare administrativã. A executat un
an ºi 6 luni în lagãrul de la Capu Midia.

DOICESCU, Dumitru. Nãscut la
14 decembrie 1921. Din comuna Mihail
Kogãlniceanu � Constanþa. Implicat în
miºcarea de rezistenþã din Dobrogea.
Arestat la 19 iulie 1949. Judecat cu lotul
Gogu Puiu. Condamnat de Tribunalul
Militar Constanþa la 15 ani muncã silnicã
(sentinþa 544/7 octombrie 1949,

pronunþatã de colonel Gheorghe
Pavelescu). Din ordinul lui Nicolschi a
fost împuºcat în noaptea de 9/10 martie
1950, în trenul ce transporta deþinuþii de
la penitenciarul Aiud la penitenciarul
Timiºoara.

DOICESCU, Nicolae. Din comuna
Chiojdeni � Vrancea. Preot. Arestat în
1949. Condamnat la 10 ani muncã
silnicã, pentru uneltire contra ordinii
sociale. A murit imediat dupã eliberare,
din cauza regimului de exterminare la
care a fost supus în timpul detenþiei.

DOIN, Savin. Nãscut la 1 aprilie
1913, în comuna Galda de Sus � Alba.
Þãran. Arestat la 16 martie 1949, cu cei
care au sprijinit partizanii grupului
Nicolae Dabija. Torturat în timpul
anchetei. Condamnat pentru uneltire
contra ordinii sociale. A trecut prin
penitenciarele Alba Iulia, Sibiu, Gherla
ºi lagãrul de la Poarta Albã.

DOINA, Constantin-Titi. Arestat.
Condamnat. A trecut prin penitenciarul
Aiud.

DOINAª, Augustin ªtefan
(pseudonimul lui
ªtefan Popa).
Nãscut la 26
aprilie 1922, în
satul Caporal
Alexa, comuna
Sântana � Arad.
Licenþiat în
filozofie. Poet,
eseist, tradu-

cãtor. 1948-1955: profesor în localitãþile
Caporal Alexa, Hãlmagiu, Gura Honþ �
Arad. 1956-3 februarie 1957: redactor
la revista Teatrul, din Bucureºti. La 4
februarie 1957 a fost arestat. Condamnat
la un an închisoare, pentru omisiune de
denunþ. (La 4 noiembrie 1956, scriitorul
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Marcel Petriºor afirmase, în redacþia
revistei Teatrul, cã în România va avea
loc o miºcare studenþeascã, sprijinitã de
armatã ºi având ca obiectiv principal
scoaterea limbii ruse din universitãþi.
Dupã 3 zile de la aceastã afirmaþie,
scriitorul Marcel Petriºor a fost arestat,
anchetat ºi torturat � bãtut cu ranga �
pentru a da numele celor care fuseserã
de faþã când îºi expusese opiniile politice
ºi omiseserã sã-l denunþe. Printre aceºtia,
ªtefan Augustin Doinaº a fost judecat
într-un lot de 6 persoane.) Dupã un an
de detenþie (sediul Securitãþii din
Uranus), a fost eliberat la 5 februarie
1958. Între 1958 -1963 s-a aflat sub
interdicþia de a avea un loc de muncã ºi
de a publica. ªtefan Augustin Doinaº a
mãrturisit cã a revenit la credinþã datoritã
influenþei unui deþinut, coleg de celulã,
preotul greco-catolic Zenovie Bâcliºanu
(care fusese arestat pentru cã Vaticanul
îl numise, dupã interzicerea bisericii
greco-catolice române, conducãtorul, în
ilegalitate, al acesteia ºi a fost anchetat
prin metode dure pentru a furniza
informaþii în legãturã cu circumstanþele
în care a primit aceastã demnitate) În
celulã, în fiecare zi, timp de o orã,
Zenovie Bâcliºanu oficia slujba în gând
ºi în deplinã tãcere, nu înainte de a-i
spune lui ªtefan Augustin Doinaº: �Iartã-
mã, eu îmi pun antena.�. A murit în luna
mai 2002.

DOINEA, Ion Gh. Nãscut la 3
aprilie 1892, în comuna Urzica � Olt.
Din comuna Pârscovelu � Buzãu.
Mecanic. Membru P.N.L. Arestat pentru
propagandã anticomunistã, la 25
februarie 1959. A murit în închisoare,
la 24 aprilie 1960.

DOJE, Eugen. Nãscut în 1906, în
U.R.S.S. Arestat în 1948. A murit în

lagãrele de muncã silnicã de la Canal, la
28 octombrie 1951.

DOLAPCIU, Maria. Nãscutã în
1933, în Slobozia Mare � Basarabia. La
18 iulie 1949 a fost deportatã de
N.K.V.D. în Siberia. Eliberatã în 1958,
a revenit la domiciliu.

DOLAPCIU, Vasile. Nãscut în
1888. Din Slobozia Mare � Basarabia.
Arestat de N.K.V.D. în 1946.
Condamnat la 10 ani închisoare pentru
nepredarea cotelor agricole. S-a
îmbolnãvit grav în timpul detenþiei ºi a
fost eliberat în toamna lui 1947. A murit
la domiciliu în 1959.

DOLDORA, Petru. Nãscut la 16
septembrie 1926. Din Banat. Þãran.
Domiciliu obligatoriu în Bãrãgan, din
1951.

DOLHAN, Costan. Din comuna
Lãpuº � Maramureº. Þãran. La 11
februarie 1949 a fost arestat 3 luni,
pentru convingerile religioase.

DOLHAN, Vartolomeu. Nãscut în
localitatea Hârlãu - Iaºi. Preot cãlugãr
la catedrala din Iaºi ºi pictor bisericesc.
Participant la miºcarea duhovniceascã
de la Mânãstirea Antim. Arestat.
Condamnat în 1958, pentru uneltire
contra ordinii sociale. Dupã eliberare a
pictat prin diverse mânãstiri. A murit la
Mânãstirea Vãratec.

DOLINEANU, Petre I. Nãscut la
27 ianuarie 1906, în comuna Gurbãneºti
- Cãlãraºi. Arestat la 15 august 1952. A
murit în lagãrul de muncã silnicã Poarta
Albã, la 11 martie 1953.

DOLINESCU, Vasile C. Nãscut la
10 septembrie 1888, în satul Dimãcheni,
comuna Corlãteni � Botoºani. Din oraºul
Bârlad - Vaslui. Preot. Arestat la 19
octombrie 1952. Detenþia în lagãrul
Capu Midia, unde cãlãul Liviu Borcea a
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reuºit sã-l omoare prin torturi ºi bãtãi în
numai 75 de zile, la 8 ianuarie 1953.

DOLIPINSCHI, Ion G. Nãscut la
1 martie 1948, în satul Dudeºtii Noi,
comuna Becicherecu Mic - Timiº.
Domiciliu obligatoriu în Bãrãgan, din
1951.

DOLMAN, Ion. Nãscut în 1920, în
satul Preajba, comuna Poeni �
Teleorman. Arestat. A murit la
penitenciarul Aiud, în 1947.

DOMAS, Mircea. Arestat.
Condamnat în 1949. A trecut prin
penitenciarul Jilava ºi a ajuns în lagãrul
Peninsula, unde a fost pus sã lucreze la
biroul tehnic, poziþie din care a reuºit sã
facã mult bine deþinuþilor.

DOMAªCAN, Nicolae. Nãscut în
1918, în satul Sobor � Soroca. A fost
implicat în organizaþia �Arcaºii lui
ªtefan�, miºcare ce urmãrea salvarea
Basarabiei de sub ocupaþia bolºevicã.
Arestat la 26 iulie 1947. Condamnat la
21 august 1947 la 25 de ani muncã
silnicã. A murit în lagãrele din Siberia.

DOMAªCAN, Pimen. Nãscut în
1923. Din satul Cremenciug � Soroca.
Conducãtor al organizaþiei �Arcaºii lui
ªtefan�, miºcare ce urmãrea salvarea
Basarabiei de sub ocupaþia bolºevicã.
Arestat la 4 mai 1947. Condamnat la 21
august 1947, la 25 de ani muncã silnicã.
A murit în lagãrele din Siberia.

DOMÃNEANÞ. Medic. Arestat.
Condamnat în 1949. A trecut prin lagãrul
de la Poarta Albã.

DOMÃNEANÞU, Alexandra. Din
comuna Domaºnea � Caraº Severin.
Arestatã. Judecatã ºi condamnatã cu unul
din loturile acuzate de sprijinirea
partizanilor.

DOMÃNEANÞU, Alexandru. Fost
primar. Arestat. Condamnat în 1950
pentru sprijinirea partizanilor din
Semenic.

DOMÃªNEANU. Soþia
comandorului de aviaþie Petre
Domãºneanu. Arestatã în mai 1948,
pentru cã a luat apãrarea unor persoane
urmãrite de Securitate pentru activitate
anticomunistã (Marineasa Zaharia,
Petchescu Ion, Cristescu Gheorghe) ºi
acuzatã de favorizarea infractorului.
Dupã arestarea soþiei, Petre
Domãºneanu s-a alãturat miºcãrii de
rezistenþã.

DOMÃªNEANU, Adalbert. Nãs-
cut la 28 martie
1924, în oraºul
Timiºoara (car-
tierul Fratelia).
Mecanic de lo-
comotivã la de-
poul Timiºoara.
Invalid de rãz-

boi. A fãcut parte dintr-un grup de
partizani (venit de la Sânnicolaul Mare)
care, în noaptea de 17/18 martie 1949,
au încercat sã ocupe sediul Securitãþii
din strada Diaconovici Loga. Au fost
trãdaþi, acþiunea a eºuat, dar a reuºit sã
fugã. Prins ºi arestat în toamna lui 1952.
Judecat la 18 februarie 1953 cu lotul
Voºtinaru. Condamnat de Tribunalul
Militar Timiºoara la 7 ani închisoare. În
martie 1953 a fost mutat din închisoarea
Popa ªapcã, la penitenciarul Gherla,
unde a lucrat în fabrica închisorii. Dupã
eliberare a fost reprimit la depoul de
locomotive Timiºoara, dar ca salahor. A
murit la 23 aprilie 1963 în urma unui
accident.

DOMÃªNEANU, Alexandru. A
fãcut parte din primul grup al rezistenþei
anticomuniste din sudul Banatului.
(Conducãtorul grupului era Marinescu
Zaharia.) Arestat. Condamnat în 1948.

DOMÃªNEANU, Ilie. Nãscut la 12
ianuarie 1912. Din judeþul Caraº



116

Severin. Implicat în miºcarea de
rezistenþã din Semenic. Arestat.
Condamnat. În martie 1950, la ordinul
lui Nicolschi, a fost dus la penitenciarul
Timiºoara unde a fost executat prin
împuºcare, la 9 septembrie 1950.

DOMÃªNEANU, Petre. Nãscut la
24 septembrie 1902, în comuna Iablaniþa
� Caraº Severin. Comandor de aviaþie.
În mai 1948 i-a fost arestatã soþia, pentru
cã luase apãrarea unor persoane urmãrite
de Securitate. La 12 noiembrie 1948,
aflând cã a fost cãutat de jandarmi la
domiciliu, a fugit ºi s-a alãturat grupului
de partizani condus de Spiru Blãnaru. A
fost locþiitorul lui Blãnaru, iar în
ianuarie 1949 a participat la ciocnirile
dintre partizani ºi Securitate. Ca sã scape
de urmãrire a încercat sã se retragã spre
Iablaniþa, împreunã cu Danielescu
Gheorghe ºi Baºulescu Dumitru. În
noaptea de 7/8 februarie 1949 au fost
înconjuraþi pe Valea Bolvaºniþei ºi
nevoiþi sã se predea. Torturat în timpul
anchetei la Securitate. Condamnat la
moarte, la 25 iunie 1949. Sentinþa a fost
executatã la 16 iulie 1949, în Pãdurea
Verde - Timiºoara.

DOMÃªNEANU, Petre. Student la
Medicinã Vete-
rinarã în anul V,
nepotul coman-
dorului Domãº-
neanu Petre (par-
tizan arestat ºi
împuºcat de
Securitate în
1949). Arestat ºi
împuºcat cu un
lot de partizani, în Pãdurea Verde -
Timiºoara, în martie 1950.

DOMÃªNEANU, Traian. Nãscut
la 3 iunie 1927. Student la Facultatea de
Agronomie din Timiºoara. Arestat în

1949. Judecat în procesul comandorului
Domãºneanu. Condamnat la un an
închisoare.

DOMBROVSCHI, Nina. Nãscutã
în 1922. Din Bucureºti. Pofesoarã de
istorie. Fiica primarului Capitalei. ªefa
de cabinet a lui Savel Rãdulescu la
Comisia pentru aplicarea armistiþiului.
Arestatã în 1949 ºi dusã în arestul
Securitãþii din Calea Rahovei, sub
învinuirea de legãturi cu strãinii.
Eliberatã. La 5 noiembrie 1952, a fãcut
parte din grupul de tineri care a pus o
bombã în Piaþa Obor, acþiune pentru care
a fost arestatã de Securitate la 23 ianuarie
1953. Condamnatã la 25 de ani
închisoare. A trecut prin penitenciarele
Jilava, Dumbrãveni ºi Miercurea Ciuc.
Eliberatã dupã 10 ani, grav bolnavã.

DOMBROWSCHI, Igor. Ofiþer,
translator la Misiunea Americanã de la
Bucureºti. Arestat. Deportat în U.R.S.S.
Dupã câþiva ani a fost readus în þarã ºi
trimis în lagãrele de exterminare de la
Canal ºi bãlþile Dunãrii.

DOMBROWSCHI, Oleg. Arestat
ºi anchetat la sediul Securitãþii din
Uranus.

DOMENÞI, Adam. Nãscut în 1884.
Arestat ºi scos din þarã de N.K.V.D., în
1946. A murit în lagãrele sovietice.

DOMESCU, Alexandru. Din
Bucureºti. Avocat. Anchetat de
Securitate în legãturã cu evenimentele
de la 8 noiembrie 1945.

DOMIDE, Emil. Din Transilvania.
Notar. Arestat. Condamnat în 1949 la 5
ani închisoare, pentru legãturi cu
partizanii. A trecut prin penitenciarele
Cluj, Gherla ºi lagãrul de la Peninsula.

DOMIDE, Emil-Gherasim. Din
Roman. Student. Arestat. Condamnat în
1949 la 8 ani închisoare.
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DOMIDE, Octavian. Fugar izolat,
fost în gruparea armatã a lui Leonida
Bodiu. Împuºcat mortal de trupele de
securitate, la 10 octombrie 1950, în
regiunea Cluj.

DOMING, Matei M. Nãscut în
1923. Prizonier de rãzboi în U.R.S.S. La
repatriere a fost dus direct la
penitenciarul Gherla.

DOMINTE, Radu-Rafael. Din
Suceava. Ieromonah, stareþul Mânãstirii
Sfântul Ioan cel Nou. Arestat. A murit
la puþin timp dupã eliberare.

DOMIÞIANU, Stelian. Þãran de 53
de ani. Decedat în perioada iunie 1952-
iunie 1953, în lagãrul Salcia (Canal).

DOMNARU, Miron T. Nãscut la 8
s e p t e m b r i e
1923, în satul
ªerbãneºti, co-
muna Zvoriºtea
� Suceava. Din
C o n s t a n þ a .
Maistru militar
în marinã. Impli-
cat în miºcarea de rezistenþã din
Dobrogea. Arestat la 11 martie 1949.
Judecat cu lotul Mitran. Condamnat de
Tribunalul Militar Constanþa la 5 ani
închisoare corecþionalã ºi 4 ani
interdicþie civilã (sentinþa 200/5 aprilie
1949, preºedinte � colonel magistrat
Pavelescu Constantin). În raportul
Securitãþii (întocmit de locotenent de
securitate Mihãiescu Florin) se
specifica: face parte �dintr-o organizaþie
de tip fascist, paramilitarã, a avut
activitate legionarã ºi de recrutare de noi
membri, a avut armament�.

DOMNESCU, Constantin. Arestat.
A murit în timpul detenþiei, la
penitenciarul Aiud.

DOMNICA, Constantin I. Nãscut
la 31 octombrie 1909, în comuna

Modelu � Cãlãraºi. Þãran. Arestat la 22
august 1958. Condamnat de Tribunalul
Militar Bucureºti la 6 ani închisoare
(sentinþa 976/1958), pentru injurii aduse
conducãtorilor clasei muncitoare.

DOMNICA, ªtefan. Nãscut în
1911, în comuna Modelu � Cãlãraºi.
Þãran, tatã a patru copii. La 20 iulie
1958, în bufetul satului, a afirmat cã
þãranii sunt muritori de foame ºi a
îndemnat oamenii sã se retragã din
colectivã. Dupã o sãptãmânã, la 28 iulie,
a fost arestat. Condamnat de Tribunalul
Militar Bucureºti la 7 ani închisoare
(sentinþa 877/1958).

DOMOCOª, Ion. Om de afaceri
(Satu Mare ºi Bucureºti). Membru în
conducerea P.N.Þ. Arestat. Condamnat
la muncã silnicã. A trecut prin
penitenciarul Jilava ºi lagãrul de la Capu
Midia. Eliberat în 1955.

DOMOCOª, Iosif. Arestat.
Condamnat în 1950 de Tribunalul
Militar Cluj. În 1953 se afla în
penitenciarul Codlea.

DOMOCOª, ªtefan M. Nãscut la
1 august 1930, în
satul Birtin,
comuna Vaþa de
Jos - Hunedoara.
Elev în clasa a
VI-a. Arestat la
31 mai 1948 ºi
torturat în arestul
S e c u r i t ã þ i i

Oradea de securiºtii Cseller, Reteran ºi
ªtein, pentru cã, în clasa a IV-a, fãcuse
parte din organizaþia �România
Independentã�. În urma bãtãilor s-a ales
cu o deformare a coloanei vertebrale.
Condamnat de Tribunalul Militar Cluj
la 2 ani ºi 6 luni închisoare. A fost þinut
în detenþie 3 ani. A trecut prin
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penitenciarele Oradea, Cluj, Aiud,
Târgºor ºi Gherla unde a fost supus din
nou bãtãilor, de data aceasta de cãtre
studenþii reeducaþi (Livinschi Mihai,
Popa Þanu, Boieru, Stoian, Bârsan ºi
alþii).

DOMUÞÃ, Gheorghe. Nãscut la 16
februarie 1900, în satul Homorodul de
Sus, comuna Homoroade � Satu Mare.
Arestat. În perioada martie-iulie 1951 s-
a aflat la penitenciarul Gherla. Eliberat.
Rearestat în iunie 1952. A trecut prin
penitenciarele Oradea, Gherla, Ferma
Dudu ºi Vãcãreºti. Eliberat în octombrie
1953.

DON, Ilie. Nãscut în 1917. Din
oraºul Curtici � Arad. Þãran. Arestat în
1949. Condamnat. A murit la
penitenciarul Gherla, în 1955.

DON, Ilie. Nãscut în oraºul Curtici
� Arad. Student la Facultatea de
Medicinã din Cluj, anul V. Arestat în
1949. Judecat într-un lot de 84 de
studenþi. Condamnat de Tribunalul
Militar Cluj, la 5 ani închisoare. A trecut
prin penitenciarul Piteºti ºi lagãrul de la
Peninsula.

DONAT. Funcþionar la Prodexport.
Arestat. A trecut prin penitenciarul
M.A.I.

DONATH, Andrei. Membru P.C.R.
cu funcþii în conducerea partidului. S-a
opus începerii lucrãrilor la Canalul
Dunãre � Marea Neagrã. Arestat.
Condamnat în 1951, la ordinul Anei
Pauker.

DONATH, Pavel. Vânzãtor într-o
prãvãlie cu articole de sticlãrie. Membru
P.C.R. Arestat în 1959. Judecat cu un
lot de sabotori. Condamnat în 1960. A
trecut prin arestul Securitãþii din Uranus,
penitenciarele Jilava ºi Gherla.

DONCA, Vasile. Arestat.
Condamnat.

DONCARU. Arestat. Condamnat în
1948. A trecut prin penitenciarul
Suceava unde a condus reeducarea de
la etajul I al penitenciarului, împreunã
cu Pascaru Haralambie.

DONCEA, Dumitru. Student la
Iaºi. Arestat. Condamnat de Tribunalul
Militar Iaºi la 2 ani închisoare, în 1949 .

DONCEA, Ilie. Muncitor. Arestat.
A murit în timpul detenþiei, la
penitenciarul Timiºoara.

DONCEA, Ion. Din Bucureºti.
Arestat în 1958. A trecut prin arestul
Securitãþii din Uranus.

DONCEA, Marin. Din comuna
Cocu � Argeº. S-a împotrivit mãsluirii
voturilor în comunã la alegerile de la 19
noiembrie 1946. Ofiþerul ce comanda
trupa de pazã a secþiei de votare l-a sunat
pe fratele acestuia, comunistul Doncea
Constantin, care a decis ca primul glonþ
ce ar fi urmat sã se tragã sã fie în capul
fratelui sãu recalcitrant. Arestat la 27
noiembrie 1946, cu fruntaºii politici ce
nu au acceptat falsificarea alegerilor, ºi
dus în arestul Regimentului 4 Argeº, din
Trivale. Eliberaþi dupã 6 luni, prin
decizia Tribunalului Militar Craiova.

DONCIU. Din Braºov. Magistrat.
Arestat.

DONCIU, Paula C. Nãscutã la 2
decembrie 1950, în Mangalia. Din
Constanþa. Domiciliu obligatoriu
împreunã cu pãrinþii, un an ºi 11 luni.

DONCU, Constantin. Nãscut la 7
martie 1904. Sudor mecanic. Din Bocºa
Montanã � Caraº Severin. Arestat la 19
noiembrie 1951. Condamnat. A murit în
închisoare, la 24 ianuarie 1956, în
penitenciarul Aiud.

DONDOCZI, Francisc. Nãscut în
1871. Din Turda. Þãran. Arestat.
Condamnat. A murit în timpul detenþiei,
la penitenciarul Aiud, în 1947.


