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IONESCU, Constantin. Profesor.
Arestat. Condamnat la închisoare.
Detenþia la penitenciarele Jilava (1950),
Aiud ºi Baia Sprie.

IONESCU, Constantin. Din
Bucureºti. Arestat. Condamnat la 2 ani
muncã silnicã în lagãr cu Decretul nr.446
din 27 ianuarie 1951.

IONESCU, Constantin. Din
Bucureºti. Avocat. Arestat ºi anchetat,
în legãturã cu manifestaþia de la 8
noiembrie 1945.

IONESCU, Constantin. Din
Bucureºti. Arestat la 15 august 1952.
Eliberat de la penitenciarul Oneºti, la 7
mai 1954.

IONESCU, Constantin Borundel.
Cãpitan, comandant de companie,
însãrcinat cu apãrarea M.A.I. la 24
februarie 1945, în timpul asediului
comuniºtilor. Arestat la 4 ianuarie 1951,
pentru evenimentele din februarie 1945,
deoarece se cãutau noi capete de
acuzare pentru arestarea generalului
Iosif Teodorescu, eliberat în decembrie
1950. Procesul s-a încheiat la 25 mai 1956,
procuratura clasând cauza ºi hotãrând
eliberarea învinuiþilor, deoarece: �în
sarcina nici unuia dintre inculpaþii din
dosar nu existã probe cã au tras în plin�.

IONESCU, Constantin C. Nãscut la
7 decembrie 1902, în oraºul Giurgiu.
Laborant. Arestat la 24 august 1950.
Torturat în timpul anchetei. Condamnat
la închisoare, pentru uneltire contra
ordinii sociale. A murit în timpul
detenþiei, la 22 aprilie 1952.

IONESCU, Constantin Cârligel. Din
oraºul Constanþa. Aviator. La
reîntoarcerea din prizonierat (U.R.S.S.)
a fost dus direct la penitenciar. Dupã 10
ani de detenþia a fost dus cu domiciliu
obligatoriu în satul Valea Cãlmãþuiului,
comuna Însurãþei � Brãila. A reuºit sã
plece din þarã, în S.U.A.

IONESCU, Constantin Costicã. Din
satul Mierleºti, comuna Perieþi � Olt.
Membru P.N.Þ. Arestat în 1949. A murit
în timpul detenþiei. Aceeaºi soartã a
avut-o ºi fratele sãu, Ionescu Milan,
deputat P.N.Þ. de Olt.

IONESCU, Constantin Costicã (zis
Bibescu Vodã). Nãscut la 4 noiembrie
1892, în comuna ªuteºti � Brãila.
Absolvent al ºcolii de agriculturã.
Învãþãtor în comuna Râmnicelu �
Râmnicu Sãrat. A fost o vreme
administratorul moºiei prinþului ªuþu.
Arestat. Condamnat la un an închisoare
(sentinþa 17/1951).

IONESCU, Constantin G. Nãscut în
1895. Din Basarabia (oraº Chiºinãu).
Arestat în 1947. Condamnat la 10 ani
închisoare, sub învinuirea de spionaj în
favoarea României. Dispãrut. Soþia
(Elena) ºi cei trei copii (Eugenia, Elena ºi
Gheorghe) au fost deportaþi în lagãrele
din regiunea Kemerovo, la 6 iulie 1949,
ca rude de deþinut politic. Cazul a fost
clasat în 1956, probabil prin moartea
acuzatului. Reabilitat în 1992.

IONESCU, Constantin I. Din
Bucureºti. Arestat. Condamnat la 2 ani
muncã silnicã în lagãr prin Decizia
M.A.I. nr.446 din 27 septembrie 1951.

IONESCU, Constantin I. Din
Bucureºti. Arestat. Condamnat la 6 luni
muncã silnicã în lagãr cu Decretul nr. 446
din 27 septembrie 1951.

IONESCU, Constantin I. Din
comuna Bucecea � Botoºani. Arestat.
Condamnat la închisoare.

IONESCU, Constantin N. Nãscut la
10 octombrie 1877. Inginer cãi ferate,
pensionar. Arestat la 18 martie 1948. A
murit în timpul detenþiei, la 30 martie
1956.

IONESCU, Constantin P. Nãscut la
7 iulie 1927, în comuna Truºeºti �
Botoºani. Arestat în 1948, ca fost
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legionar. Condamnat la 8 ani închisoare.
Detenþia la penitenciarul Suceava, de
unde, la 15 septembrie 1949, a fost mutat
la penitenciarul Gherla. Din februarie
1950 a devenit informatorul adminis-
traþiei, iar din luna septembrie s-a alãturat
�reeducaþilor� veniþi de la penitenciarul
Piteºti. A fãcut parte din conducerea
acþiunii de �reeducare� alãturi de
Þurcanu Aurel, Popa Alexandru, Grama
Octavian º.a. Torturile sale preferate
erau: sãrarea excesivã a mâncãrii ºi
însetarea victimei, înþeparea sub unghii,
picãtura chinezeascã, obligarea
deþinutului de a-ºi mânca fecalele ºi a-ºi
bea urina, bãtãi crunte cu ciomege,
picioarele paturilor ºi curele. În bãtãile la
care a luat ºi el parte au murit: Dimciu
Garofild, Popescu Petre, Dâmbu Vasile,
Dumitru Vasile, Radovan Dumitru, Dincã
Ion º.a. ªi-a practicat torturile preferate
pânã în iunie 1954, când a fost mutat la
penitenciarul Jilava ºi apoi la Ploieºti,
pentru a fi anchetat în procesul
torþionarilor (proces ce a urmãrit de fapt
sã-i acopere pe adevãraþii vinovaþi, din
M.A.I., pentru aceste crime � Nicolski,
Czeller, Sepeanu Teodor, Dulgheru,
Nemeº Iosif, Dumitrescu Alex, Avãdanei
º.a.). Condamnat la moarte, de Tribunalul
Militar Bucureºti (sentinþa 32/10
noiembrie 1954, preºedinte � general
Petrescu Alexandru). Executat prin
împuºcare la penitenciarul Jilava, la 17
decembrie 1954 (în prezenþa procurorului
� cãpitan Alexandru Gheorghe,
directorul închisorii � colonel Gheorghiu
Gheorghe ºi a medicului Cahone Moise).

IONESCU, Constantin Savantu.
Nãscut în 1878, în oraºul Ploieºti �
Prahova. Fruntaº socialist din grupul
Dobrogeanu Gherea, a fost arestat la 25

decembrie 1918. A
reuºit sã evadeze
ºi a stat ascuns 3
ani. Arestat la
vârsta de 75 de
ani, de cei a cãror
ideologie o sus-
þinuse. Condam-
nat la 3 ani închi-
soare. A murit în

timpul detenþiei, în iunie 1953.
IONESCU, Constantin T. Din oraºul

Botoºani. Muncitor. Arestat. A murit în
timpul detenþiei, la penitenciarul Jilava.

IONESCU, Constantin Titi. Din
Bucureºti. Colonel, comandantul
�biroului 2�. Arestat. Condamnat la 10
ani închisoare.

IONESCU, Constantin Z. Nãscut la
20 martie 1928, în localitatea Moreni �
Prahova. Arestat. Torturat în timpul
anchetei la Securitatea Ploieºti.
Condamnat la închisoare, în 1949. A
murit în timpul detenþiei într-unul din
lagãrele de la Canal, din cauza regimului
de exterminare, la 19 octombrie 1951.

IONESCU, Cornel. Din oraºul
Dorohoi � Suceava. Elev. Arestat la 15
mai 1948. Judecat cu grupul F.D.C. O
parte din detenþie la penitenciarul
Suceava.

IONESCU, Cornelia. Din judeþul
Dolj. Arestatã. Condamnatã la
închisoare.

IONESCU, Cornelia M. Din oraºul
Ploieºti � Prahova. Arestatã. A executat
o pedeapsã de 4 ani ºi 7 luni închisoare.

IONESCU, Costicã. Din satul
Mierleºti, comuna Perieþi � Olt. Frate cu
deputatul P.N.Þ. Ionescu Milan
Berbecaru (mort în timpul detenþiei, în
1960). Arestat în 1949. A murit în timpul
detenþiei.

IONESCU, Cotroceni. Din Bucureºti.
Negustor, proprietarul unui mare
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magazin alimentar pe Calea Victoriei.
Membru P.N.Þ., preºedinte de
circumscripþie. Arestat de la manifestaþia
din 8 noiembrie 1945. Rearestat în 1949.

IONESCU, Crainic. Arestat în 1948.
Condamnat la închisoare. Detenþia la
penitenciarele Jilava ºi Aiud. Graþiat în
1964 cu Decretul 411. Dupã eliberare a
lucrat la I.C.A.B., ca ºef de atelier, fiind
apreciat de colegi pentru caracterul
integru ºi de superiori pentru calitãþile
organizatorice deosebite.

IONESCU, Cristian. Din Bucureºti.
Elev în clasa a ze-
cea la liceul
�Dimitrie Can-
temir�. Arestat la
20 noiembrie
1984, din Piaþa
Romanã, în timp
ce împrãºtia ma-
nifeste antico-
muniste, împreunã cu câþiva colegi de
ºcoalã. Torturat la sediul Securitãþii din
Calea Rahovei de Ion Traºcã ºi Mihai
ªtefãnescu. Eliberat cu ocazia
evenimentelor de la 22 decembrie 1989.

IONESCU, Cristu. Din oraºul
Constanþa. Elev. Arestat în 1949.

IONESCU, Diamandi Gh. Nãscut la
12 iulie 1913, în oraºul Tulcea. Cãpitan
de aviaþie. A pus bazele unei organizaþii
anticomuniste, formatã din 71 de
persoane, ce a acþionat în perioada 1948-
1949 în zona muntelui Bãiºoara ºi a avut
mai multe ciocniri cu oamenii Securitãþii.
O parte din partizani au murit în timpul
luptelor, alþii au fost arestaþi, iar Ionescu
Diamandi s-a ascuns în satul Moºca,
comuna Iara - Cluj, la þãranul Ilie Ilea. A
pãstrat legãtura cu miºcarea de
rezistenþã condusã de Popp-Bujoi,
solicitând insistent sã se declanºeze
operaþiunea de amploarea pregãtitã de
aceºtia. În urma unui denunþ, gazda sa

Ilie Ilea a fost arestat (6 septembrie 1949)
ºi împuºcat în timpul anchetei. Ionescu
Diamandi a reuºit sã scape, dar a fost
prins ºi arestat la 18 ianuarie 1950.
Torturat în timpul anchetei. Condamnat
la pedeapsa cu moartea, de Tribunalul
Militar Cluj (sentinþa 937/1 decembrie
1950, preºedinte � colonel magistrat Vlas
Vasile). Executat la penitenciarul Cluj, la
15 mai 1951.

IONESCU, Dimitrie Botoºani.
Nãscut în 1882. Avocat. Membru P.N.Þ.,
deputat 1928-1932, preºedintele
organizaþiei judeþene Botoºani. Dus cu
domiciliu obligatoriu în oraºul Curtea de
Argeº, în 1947. Arestat în 1951. O parte
din detenþie în lagãrele Capu Midia ºi
Spanþov. A murit la penitenciarul
Vãcãreºti, la 11 august 1952.

IONESCU, Dinicu O. Arestat. A
murit în timpul detenþiei, la penitenciarul
Gherla, în 1960.

IONESCU, Doina Iulianca. Din
judeþul Dolj. Domiciliu obligatoriu în
Bãrãgan, de la 18 iunie 1951.

IONESCU, Doru. Student la Iaºi.
Arestat în 1959. Torturat în timpul
anchetei la Securitatea Bucureºti
(Uranus). A murit din cauza torturilor, în
1960.

IONESCU, Doru ªtefan. Din judeþul
Dolj. Domiciliu obligatoriu, de la 18 iunie
1951.

IONESCU, Dumitru. Din comuna
Calafindeºti � Suceava. Þãran. Împuºcat
în timpul unei revolte þãrãneºti din
comunã, la 7 august 1949.

IONESCU, Dumitru. Din Bucureºti.
Preot. Arestat. Condamnat la închisoare.
Detenþia la penitenciarul Gherla.

IONESCU, Dumitru. Învãþãtor.
Domiciliu obligatoriu, în Bãrãgan, de la
18 iunie 1951.

IONESCU, Dumitru. Nãscut în 1923.
Din oraºul Buzãu. Comisar. Arestat.
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Judecat cu lotul �Pajura Neagrã�.
Condamnat la 10 ani închisoare, de
Tribunalul Militar Bucureºti (sentinþa
972/24 iunie 1948). Detenþia la
penitenciarele M.A.I., Aiud ºi Fãgãraº.

IONESCU, Dumitru. Din localitatea
Breaza � Prahova. Avocat. Membru
P.N.Þ, preºedinte de circumscripþie.
Arestat în 1947. Detenþia la penitenciarul
Vãcãreºti. Rearestat în 1949. Detenþia la
penitenciarul Jilava.

IONESCU, Dumitru Gh. Nãscut la 1
mai 1911, în comuna Vãleni. Þãran.
Arestat pentru cã ºi-a îndemnat
consãtenii sã cearã autoritãþilor locale
restituirea cererilor de înscriere în
colectivã. Condamnat la 2 ani muncã
silnicã în lagãr, în 1960.

IONESCU, Dumitru Miticã. Din
Bucureºti. Funcþionar la garajul Leonida.
A fãcut parte din miºcarea de rezistenþã
naþionalã ºi a colaborat cu profesorul
George Manu. Arestat în 1948.
Condamnat la închisoare, în 1949. Din
unele surse reiese cã a murit în timpul
detenþiei.

IONESCU, Dumitru Mituº. Nãscut
în 1919, în satul
Crovu, comuna
Odobeºti � Dâm-
boviþa. Fiu de
preot. Absol-
vent al liceului
militar �Nicolae
Filipescu� ºi al
Facultãþii de Drept. A luptat pe frontul
de est. Dupã terminarea rãzboiului a
practicat avocatura, ca secretar al lui
Nicolae Penescu. Membru P.N.Þ., pe
listele de deputaþi din judeþul Argeº.
Arestat la 30 iunie 1947. Torturat cu
sãlbãticie în timpul anchetei, pentru cã
refuza sã semneze o acuzaþie falsã, doritã
de Nicolski pentru procesul Maniu-
Mihalache (cã ar fi fost conducãtorul

tineretului militar din partid). Judecat cu
lotul Corneliu Coposu. Condamnat la un
an închisoare. Rearestat la 15 august
1949. Anchetat la penitenciarele Rahova
ºi Jilava ºi eliberat dupã 6 luni. ªi-a
pierdut urma prin ºantierele din þarã, iar,
în 1980, a reuºit sã ajungã în Elveþia
(Geneva). A devenit preºedintele
asociaþiei foºtilor deþinuþi politici ce au
reuºit sã ajungã în Occident ºi s-a
manifestat vehement contra regimului
comunist din România.

IONESCU, Dumitru S. Arestat. A
murit în timpul detenþiei, la penitenciarul
Gherla, în 1962.

IONESCU, Dumitru V. Nãscut la 4
ianuarie 1914. Din oraºul Constanþa.
Instalator. Arestat de pe patul spitalului,
la 7 martie 1951. Torturat în timpul
anchetei. A murit la penitenciarul
Vãcãreºti înainte de proces, la 13
septembrie 1951.

IONESCU, Ecaterina. Arestatã la 15
august 1949, cu unul din loturile
membrilor P.N.Þ. O parte din detenþie la
penitenciarele Jilava ºi Mislea.

IONESCU, Elena. Soþie de medic. I-a
fost semnalatã prezenþa la penitenciarul
Mislea, în 1950.

IONESCU, Elena. Nãscutã în 1905.
(vezi Ionescu Constantin G.)

IONESCU, Elena. Nãscutã la 15
ianuarie 1923, în Grecia. Din oraºul
Constanþa. Arestatã. Condamnatã la
închisoare, de Tribunalul Militar
Constanþa, pentru uneltire contra ordinii
sociale.

IONESCU, Elena. Nãscutã la 10 mai
1919, în comuna Comloºu Mare � Timiº.
Domiciliu obligatoriu, în Bãrãgan, de la
18 iunie 1951.

IONESCU, Elena C. Din judeþul Dolj.
Domiciliu obligatoriu, în Bãrãgan, de la
18 iunie 1951.
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IONESCU, Elena Nuþi. Din
Bucureºti. Studentã la Academia
Comercialã. Arestatã. Condamnatã la
închisoare, în 1948. Detenþia la
penitenciarele Jilava ºi Mislea.

IONESCU, Elisabeta M. Nãscutã la
31 martie 1909, în oraºul Turnu Severin
� Mehedinþi. Arestatã la 6 aprilie 1948,
împreunã cu sora sa Cristea Atena,
pentru cã le-a fost interceptat un apel
cãtre altã sorã stabilitã la Paris
(Georgescu Mihaela) prin care îi cereau
sã-l ajute pe Horaþiu Comãniciu, proaspãt
plecat din þarã. Condamnate la 2 ani
închisoare, de Tribunalul Militar
Bucureºti (sentinþa 754/28 iulie 1950).
Pentru cã de la data arestãrii ºi pânã la
pronunþarea sentinþei trecuse un termen
mai lung decât pedeapsa stabilitã,
Ionescu Elisabeta a fost eliberatã, dar
sora sa, Cristea Atena, a fost reþinutã
pânã la 27 martie 1951.

IONESCU, Emil. Din oraºul Slãnic �
Prahova. Arestat. Condamnat la 6 luni
muncã silnicã în lagãr prin Decretul nr.
446 din 27 septembrie 1951.

IONESCU, Emilian. General. A
participat la a-
restarea mare-
ºalului Anto-
nescu. Arestat în
1949. Detenþia la
p e n i t c i a r e l e
Jilava ºi Ocnele
Mari. Dupã eli-
berare a devenit
un obedient al regimului comunist,
contribuind la interpretarea istoriei în
funcþie de interesele partidului.

IONESCU, Eugen. Avocat cu
doctoratul la Paris. Arestat. Condamnat
la închisoare, în 1949. Detenþia la
penitenciarul Gherla. Grav bolnav, a fost
trimis la spitalul din Cluj unde a murit în
scurt timp.

IONESCU, Eugen. Student. Arestat
în 1948. Detenþia la penitenciarele Piteºti
ºi Gherla. S-a îmbolnãvit grav psihic din
cauza torturilor ºi umilinþelor la care a
fost supus.

IONESCU, Eugenia. Studentã la
Institutul de Teatru. Arestatã la 4
noiembrie 1956, pentru implicare în
organizarea manifestaþiei studenþeºti ce
urma sã aibã loc, revendicând plecarea
trupelor sovietice din þarã ºi scoaterea
marxismului ºi a limbii ruse ca materii
obligatorii din Universitãþi. Condamnatã
la un an ºi 3 luni închisoare. Dupã
eliberare a fost ºicanatã ºi împiedicatã
sã profeseze.

IONESCU, Florian. Un deþinut
politic cu acest nume se afla la
penitenciarul Aiud în aceeaºi celulã cu
V. Voiculescu ºi Gh. Penciu, în 1959.

IONESCU, Florian. Din oraºul Piatra
Olt. Arestat în 1947, pentru cã s-a gãsit
asupra sa un manifest anticomunist.
Bãtut cu bestialitate în timpul anchetei,
deoarece a refuzat sã semneze declaraþia
scrisã de anchetatori. A fost dus pe targã
la penitenciarul Jilava ºi tot aºa la
procesul judecat de Tribunalul Militar
Bucureºti.

IONESCU, Florian. Elev la liceul
�Profesorii asociaþi�. Arestat de la
manifestaþia din 8 noiembrie 1945, din
Piaþa Palatului Regal.

IONESCU, Florian N. Nãscut în
1911, în satul Bãrãºtii de Vede, comuna
Bãrãºti � Olt. Preot. La 8 iunie 1948, a
aflat de la primarul comunei cã urmeazã
sã fie arestat. S-a ascuns în satul Oteºti,
la socrul sãu. Prins ºi arestat la 23 martie
1950. Anchetat la Securitatea Slatina de
locotenentul Vâlciu Vespasian ºi bãtut
cu bestialitate (la 4 aprilie 1950) de
comandantul secþiei locale, maiorul
Chicoº Mihail (cãlcat în picioare ºi bãtut
în cap pânã a leºinat). Transferat la
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Securitatea Piteºti, unde cãpitanul
Iordache l-a bãtut cu bastonul de
cauciuc pânã i-a luxat maxilarul inferior
ºi i-a zdrobit fiecare muºchi. Ancheta ºi
bãtaia au continuat la M.A.I., cu
concursul locotenentului major Nae
Dumitrescu. Achitat la proces de
colonelul magistrat Mihãilescu. Nu a
fost eliberat ºi s-a început o nouã
anchetã ºi o nouã serie de torturi. I s-a
întocmit un dosar, cu probe ºi mãrturii
false, pe baza cãruia a fost condamnat la
15 ani muncã silnicã (sentinþa 1 044/24
aprilie 1954, procuror � colonel magistrat
Manea), pentru înaltã trãdare. Detenþia
la penitenciarul Aiud. Eliberat la 1
august 1964.

IONESCU, Florica Vereºti. Din
Bucureºti. Profesoarã la Institutul
Francez. Arestatã, împreunã cu un grup
de 12 eleve, în 1950. Detenþia la
penitenciarele Jilava ºi Mislea.

IONESCU, Florin. Absolvent al
liceului militar �D.A. Sturza� din Craiova,
ºef de promoþie. Arestat. Condamnat la
închisoare, în 1953. Detenþia la
penitenciarele Jilava ºi Gherla.

IONESCU, Gheorghe. Preot la Cheia
� Prahova. Arestat la 15 august 1952.
Detenþia în lagãrele Galeº ºi Peninsula.
Eliberat dupã un an.

IONESCU, Gheorghe. Nãscut la 26
decembrie 1904, în satul Aluniºu,
comuna Spineni � Olt. Preot în satul Urºi,
comuna Leleasca � Olt. Arestat la 15
august 1952. Detenþia în lagãrele de la
Canal. Eliberat în 1954.

IONESCU, Gheorghe. Nãscut în
1930. Din Bucureºti. Muncitor. Arestat
în 1952. A murit în timpul detenþiei, în
lagãrul �5 Culme�, la 18 februarie 1953.

IONESCU, Gheorghe. Nãscut la 25
iulie 1895, în satul Dulgheru, comuna
Saraiu � Constanþa. Arestat la 23 iulie
1950. Judecat cu lotul Jipa Nicolai.

Condamnat la 3 ani închisoare ºi
confiscarea averii (sentinþa 311/28
august 1950), pentru crima de uneltire
contra ordinii sociale. A murit în timpul
detenþiei, în lagãrul Poarta Albã, în 1953.

IONESCU, Gheorghe. Din oraºul
Ploieºti � Prahova. Avocat. Arestat în
1947. Detenþia la penitenciarele M.A.I.
ºi Vãcãreºti, pe durata procesului
Maniu-Mihalache.

IONESCU, Gheorghe. Din Bucureºti.
Arestat. Condamnat la 2 ani muncã
silnicã în lagãr cu Decretul M.A.I. nr.446
din 27 septembrie 1951.

IONESCU, Gheorghe. Subofiþer de
aviaþie. Împuºcat de soldaþii sovietici
(dintr-un camion în mers), în comuna
Ferdinand I � Ialomiþa, la 26 ianuarie
1945.

IONESCU, Gheorghe (zis Haiducu).
Nãscut în 1926. Din oraºul Focºani �
Vrancea. Student la Institutul Politehnic.
Partizan din grupul Arnota. Arestat în
1949. A murit în timpul detenþiei, la
penitenciarul Târgu Ocna, la 16 aprilie
1950, datoritã torturilor suportate în
timpul anchetei.

IONESCU, Gheorghe A. Nãscut la 7
noiembrie 1897, în comuna Spineni � Olt.
Arestat pentru propagandã contra
regimului comunist. Condamnat la
închisoare. A murit în timpul detenþiei,
la penitenciarul Aiud, în 1961.

IONESCU, Gheorghe Al. Din
Bucureºti. Arestat. Condamnat la 2 ani
muncã silnicã în lagãr cu Decretul M.A.I.
nr.446 din 27 septembrie 1951.

IONESCU, Gheorghe Bãlãceanu.
Fost director al Cancelariei Palatului
Regal, contabil la o moarã, dupã plecarea
familiei regale. Arestat în februarie 1953,
pentru nevoile scenariului întocmit de
securiºtii Soltuþiu ºi Stârcea în procesul
Lucreþiu Pãtrãºcanu (pregãtirea unui
complot armat la moºia din satul Bulci).


