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MAAJE, Cristina. Din satul

Tomnatic, comuna Lovrin � Timiº.
Ridicatã de N.K.V.D. ºi dusã la muncã
silnicã în U.R.S.S. (bazinul carbonifer
Donbass), la 15 ianuarie 1945. A murit în
timpul deportãrii.

MACA. Medic. Împuºcat pe linia de
frontierã, în 1961, în timp ce încerca sã
treacã graniþa în Iugoslavia.

MACA, Andrei. Din Bucureºti.
Arestat. Condamnat la un an muncã
silnicã în lagãr (Decizia M.A.I. nr. 444/27
septembrie 1951).

MACA, Victoria. Din oraºul
Constanþa. Domiciliu obligatoriu în
Bãrãgan, 4 ani, din 1951.

MACAHON, Toma. Nãscut la 30
iunie 1921, în
comuna Frumu-
ºica � Botoºani.
Inginer-ºef la
ocolul silvic
Tazlãu � Neamþ.
Arestat în 1948.
Condamnat de
T r i b u n a l u l
Militar Iaºi la 6
ani închisoare. Detenþia la penitenciarele
Suceava, Jilava ºi Aiud.

MACALIK, Victor I. Nãscut la 1
martie 1890, în oraºul Sibiu. Arestat în
1951. A murit la penitenciarul
Hunedoara, în 1953.

MACARENCO, Nicolae. Arestat în
1948, sub acuzaþia de spionaj (avea 17
ani). Anchetat atât la Securitate cât ºi,
în timpul detenþiei, la penitenciarul
Jilava.

MACARIAN, Macarie T. Nãscut la
25 noiembrie 1900, în Basarabia.
Refugiat în România. Arestat la 31
decembrie 1949, pentru tentativã de
trecere frauduloasã a frontierei spre
Iugoslavia. Omorât în timpul anchetei,
în 1950.

MACARIE, Ana. Arestatã în 1950.
Anchetatã la M.A.I. Judecatã cu lotul
preoþilor catolici. Condamnatã de
Tribunalul Militar Bucureºti la 25 de ani
muncã silnicã (sentinþa 104/15 februarie
1952). Detenþia la penitenciarele Jilava,
Mislea ºi Miercurea Ciuc.

MACARIE, Ana. Nãscutã în 1907.
(vezi Macarie Andrei C.)

MACARIE, Andrei C. Nãscut în
1884. Din Basarabia (comuna Cãrpiniº,
raion Hânceºti). Þãran înstãrit. Deportat
în lagãrele din Siberia (Tiumen),
împreunã cu soþia (Ana) ºi fiica
(Domnica), la 6 iulie 1949.

MACARIE, Augustin. Sublocote-
nent de marinã. Arestat. Condamnat la
închisoare. Detenþia la penitenciarele
Jilava, Baia Sprie ºi Codlea (1958).
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MACARIE, Augustin. Din Reghin.
Arestat în 1955. Condamnat la
închisoare. Detenþia ºi la penitenciarul
Gherla.

MACARIE, Domnica A. Nãscutã în
1937. (vezi Macarie Andrei C.)

MACARIE, Elena Nuþi. Arestatã.
Condamnatã la închisoare. În 1951 se
afla la penitenciarul Mislea.

MACARIE, Feodosia. Nãscutã în
1902. (vezi Macarie Ion)

MACARIE, Ion. Nãscut în 1899. Din
Basarabia (comuna Cãrpiniº, raion
Hânceºti). Þãran înstãrit. Deportat în
lagãrele din Siberia (Tiumen), împreunã
cu soþia (Feodosia) ºi fiul (Leonida), la
7 iulie 1949.

MACARIE, Ion Onu. Din localitatea
Brezoi - Vâlcea. Arestat. Condamnat la
închisoare. O parte din detenþie la
penitenciarele Craiova ºi Jilava.

MACARIE, Leonida I. Nãscut în
1933. (vezi Macarie Ion)

MACARIE, Sergiu. Nãscut în 1921,
în comuna Þi-
fleºti - Vrancea.
Din Bucureºti.
Avocat. Mem-
bru P.N.Þ., în
biroul de condu-
cere al organiza-
þiei de tineret pe
þarã. Arestat la 7
noiembrie 1945. Eliberat. ªi-a continuat
activitatea de partid ºi dupã procesul
Maniu - Mihalache. Rearestat la 2
decembrie 1947. Judecat cu un lot de
circa o sutã de persoane, din care fãceau
parte ºi Ion Diaconescu, Nicolae
Adamescu ºi Ion Puiu. Condamnat la 5
ani închisoare. Detenþia la penitenciarele
M.A.I., Jilava, Vãcãreºti, Aiud ºi lagãrul
Peninsula, unde a reuºit sã fie de folos
deþinuþilor, procurând din exterior

medicamente, alimente ºi informaþii.
Dupã 1989 a devenit trezorierul P.N.Þ.C.
D. ºi deputat.

MACARIE, Tudor. Ofiþer, specialist
în hidroaviaþie. Împuºcat de soldaþii
sovietici, în comuna Adamclisi -
Constanþa, la 14 septembrie 1944.

MACARIE, Victor. Doctor în
teologie. Prepozit în oraºul Blaj - Alba.
În 1940 a luat atitudine faþã de Dictatul
de la Viena. Arestat în octombrie 1948.

MACARIE - MOLDOVAN, Ana.
Arestatã în 1950. Anchetatã la M.A.I.
Judecatã cu lotul preoþilor catolici.
Condamnatã de Tribunalul Militar
bucureºti la 25 de ani muncã silnicã
(sentinþa 104/15 februarie 1952).
detenþia la penitenciarele Jilava, Mislea
ºi Miercurea Ciuc.

MACAROV. Inginer. Arestat.
Condamnat la închisoare. I-a fost
semnalatã prezenþa la penitenciarele
Jilava ºi Aiud.

MACAROV, Aculina. Nãscutã în
1910. (vezi Macarov Ivan M.)

MACAROV, Evdochia I. Nãscutã în
1935. (vezi Macarov Ivan M.)

MACAROV, Gheorghe. Din
Basarabia. Deportat în lagãrele din Si-
beria, la 6 iulie 1949.

MACAROV, Ivan I. Nãscut în 1937.
(vezi Macarov Ivan M.)

MACAROV, Ivan M. Nãscut în 1897.
Din Basarabia (comuna Cunicea, raion
Camenca). Þãran înstãrit. Deportat în
lagãrele din Siberia (Kurgan), împreunã
cu soþia (Aculina) ºi copiii (Evdochia ºi
Ivan), la 6 iulie 1949.

MACAU, Maria. Din oraºul
Constanþa. Domiciliu obligatoriu în
Bãrãgan, de la 18 iunie 1951.

MACEA, Nicolae V. Nãscut la 30 iulie
1904, în satul Misleanu � Ialomiþa. Din
oraºul Constanþa. Arestat la 15 august
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1952. A murit în lagãrul Capu Midia, la
18 septembrie 1953.

MACEAC, Marin. Nãscut la 1
octombrie 1888, în satul Beilic, comuna
Ion Corvin � Constanþa. Membru P.N.Þ.
Arestat la 24 martie 1954. Torturat în
timpul anchetei la Securitatea
Constanþa. Condamnat de Tribunalul
Militar Constanþa la 5 ani închisoare.

MACEDOLEAN, Miriana. Nãscutã
la 6 ianuarie 1948, în comuna Denta �
Timiº. Domiciliu obligatoriu în satul
Lãteºti, comuna Borduºani � Ialomiþa,
de la 18 iunie 1951.

MACEDONEANU. Preot. Arestat în
1959. A murit în lagãrul Ostrov, la 27
noiembrie 1959.

MACHATA, Elisabeta. Nãscutã în
1915, în comuna Satchinez � Timiº.
Ridicatã de N.K.V.D. ºi dusã la muncã
silnicã în U.R.S.S. (bazinul carbonifer
Donbass), la 15 ianuarie 1945. A murit
în timpul deportãrii.

MACHEDON, Alexandra. Nãscutã
în 1930. (vezi Machedon Vera A.)

MACHEDON, Alexei I. Nãscut în
1945. (vezi Machedon Iacob C.)

MACHEDON, Constantin C. Nãscut
în 1912. Þãran. Arestat în 1951. A murit
în timpul anchetei, în 1952.

MACHEDON, Dan. Inginer. Arestat
în toamna anului 1956. Torturat în timpul
anchetei la Securitate (cãpitan Gheorghe
Enoiu). Judecat în lot cu Mihai Grama,
Demostene Antonescu º.a. Condamnat
la închisoare, pentru omisiune de denunþ
ºi favorizare. Detenþia la penitenciarele
Jilava, Gherla ºi lagãrele din bãlþile
Dunãrii.

MACHEDON, Ecaterina. Nãscutã în
1912. (vezi Machedon Iacob C.)

MACHEDON, Elisabeta. (vezi
Machedon Gheorghe A.)

MACHEDON, Fiodor. Nãscut în
1932. (vezi Machedon Vera A.)

MACHEDON, Gheorghe A. Nãscut
în 1888. Din Basarabia (comuna Zguriþa,
raion Drochia). Membru al Partidului
Naþional Creºtin. Arestat de N.K.V.D., în
1949, sub acuzaþia de colaborare cu
autoritãþile române. Condamnat la 5 ani
muncã silnicã. Detenþia în lagãrele din
Siberia (Kurgan). Soþia (Elisabeta) a fost
deportatã separat, în aceeaºi zonã, ca
rudã de condamnat politic.

MACHEDON, Iacob C. Nãscut în
1884. Din Basarabia (comuna Rãdeni,
raion Cãlãraºi). Arestat de N.K.V.D., în
1949, sub acuzaþia de colaborare cu
autoritãþile române. Deportat în lagãrele
din Siberia (Kurgan), împreunã cu soþia
(Ecaterina) ºi copiii (Alexei ºi Vasile).

MACHEDON, Mihai Gh. Nãscut la
9 martie 1902, în localitatea Breaza �
Prahova. Mecanic. Arestat în 1952. A
murit în lagãrul Capu Midia, la 10
februarie 1953.

MACHEDON, Pavel I. Nãscut în
1898. Din Basarabia (oraº Cãuºeni).
Arestat de N.K.V.D. în 1948. Condamnat
la 7 ani muncã silnicã. Detenþia în lagãrele
din Siberia.

MACHEDON, Petru Gh. Nãscut în
1907. Din Basarabia (comuna Sãiþi, raion
Cãuºeni). Primar în comunã. Arestat în
1945. Condamnat la 20 de ani muncã
silnicã. Detenþia la minele de cupru din
Djezkazgan.

MACHEDON, Vasile I. Nãscut în
1948. (vezi Machedon Iacob C.)

MACHEDON, Vera A. Nãscutã în
1905. Din Basarabia (comuna Sãiþi, raion
Cãuºeni). Þãrancã înstãritã. Deportatã în
lagãrele din Siberia (Tiumen), împreunã
cu copiii (Alexandra ºi Fiodor).
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MACICI, Ileana (nãscutã DOBO).
Nãscutã la 2
februarie 1913, la
Orãºtie - Hu-
nedoara, într-o
veche familie
t r a n s i l v a n ã
(mama era ne-
poata lui Avram
Iancu, iar tatãl, de-
scendent al unui
principe din Tran-
silvania). Soþia generalului Nicolae
Macici. Dupã arestarea soþului a fost datã
afarã din casã, împreunã cu fiul  de nici
10 ani, ºi i s-au confiscat toate bunurile.
A gãsit adãpost la pãrinþii ei, dar, dupã
moartea tatãlui, mama i-a fost evacuatã
din casã ºi izgonitã din oraº, ca rudã de
condamnat politic. Fãrã nici un fel de
resurse materiale, fãrã locuinþã, fãrã
posibilitatea de a-ºi gãsi un loc de
muncã, Ilenei Macici nu i s-a permis nici
mãcar sã asiste la procesul soþului ei: în
ziua procesului, când urca scãrile
tribunalului, spre sala de ºedinþe, o
tovarãºã asesor popular a oprit-o cu
violenþã ºi, dupã ce a pãlmuit-o, i-a spus
cã nu are ce cãuta în Tribunalul
Poporului, ea, soþia unui �criminal de
rãzboi�. ªi-a gãsit în sfârºit un adãpost
la sora sa, iar  pentru  a-ºi creºte fiul a
acceptat sã presteze munci istovitoare
ºi umilitoare, mult sub nivelul ei de
instrucþie - pontatoare pe un ºantier de
construcþii, muncitoare la o cooperativã,
muncitoare la o societate care se ocupa
cu creºterea ºoarecilor, necesari
experienþelor Institutului Pasteur, femeie
de serviciu într-o casã   particularã,
încãrcãtor-descãrcãtor la fabrica
�Eprubeta�, muncitoare la secþia de
perlat mãrgele a acelei fabrici  ºi, în
sfârºit, a fost acceptatã ca funcþionarã
atunci  când s-a constatat cã ºtia sã scrie.
A trecut prin atât de numeroase locuri

de muncã pentru cã era datã afarã ori de
câte ori se afla cã era rudã de �criminal
de rãzboi�. Fiul ei ºi al generalului -
Nicolae N. Macici - a fost dat afarã din
ºcoli ºi i s-a interzis sã se prezinte la
examenul de bacalaureat. S-a angajat ca
muncitor necalificat la un SOVROM, a
absolvit o ºcoalã tehnicã de topometrie
ºi, într-un  târziu, în baza unei adeverinþe
din care rezulta cã era muncitor pe un
ºantier, a putut deveni student la fãrã
frecvenþã, la Facultatea de Construcþii
pe care a absolvit-o.

MACICI, Nicolae. Nãscut la 7
noiembrie 1886,
la Craiova - Dolj.
ªcoala militarã
de ofiþeri din
Metz, Franþa, ºi
diferite stagii de
pregãtire în uni-
tãþi militare ger-
mane. A luptat în

primul rãzboi mondial (Mãrãºeºti,
Mãrãºti º.a.) ºi a fost grav rãnit (ºi-a
pierdut ochiul drept). Pentru meritele
deosebite de militar i s-au acordat
distincþiile de Cavaler al Ordinului
�Mihai Viteazul� ºi �Coroana României�.
În 1939 a fost numit comandant al
Corpului 2 armatã, în 1941 comandant al
Armatei 1 române, iar în 1942 a devenit
general de corp de armatã. La 24 august
1944 a fost desemnat sã coordoneze
eliberarea Banatului ºi a Transilvaniei de
trupele germane.

La 12 februarie 1945 a fost chemat la
Bucureºti, arestat ºi judecat pe nedrept
în procesul �criminalilor de rãzboi
români�, acuzat de implicare în
evenimentele de la Odessa, dupã
atentatul de la 22 octombrie 1941. (În
realitate generalul Macici fusese trimis
la Odessa cu o misiune precisã, limitatã
doar la reinstaurarea ordinii în
comandamentele militare cuprinse de



13

panicã dupã ce fusese aruncat în aer
comandamentul român de cãtre
�partizanii� aliaþi cu armata sovieticã.)
Procesul s-a judecat la Tribunalul
Poporului, ancheta avându-l ca acuzator
public ºef pe Avram Bunaciu. În ciuda
dovezilor de nevinovãþie prezentate în
pledoaria sa, generalul Macici a fost
condamnat la moarte(sentinþa 1/23 mai
1945) , pedeapsã comutatã apoi, ca efect
al intervenþiei regelui Mihai, la închisoare
pe viaþã. În politica de decapitare a
armatei  române, generalul Macici a fost
prima victimã. Detenþia la penitenciarele
Jilava, Dumbrãveni ºi Aiud (þinut la
izolare, în Zarcã, cea mai mare parte a
timpului detenþiei).

Un coleg de Zarcã a Aiudului,
generalul Pãtrãºcoiu, ºi-a amintit cã, în-
tr-o searã de iarnã, generalul Macici a
fost scos din celulã pe un ger nãprasnic,
obligat sã facã o baie de aburi, apoi,
complet dezbrãcat, þinut într-o celulã fãrã
geamuri, pânã a doua zi dimineaþa. O altã
scenã de mare cruzime a fost evocatã de
soþia generalului. La Aiud, în timpul
ultimului vorbitor la care soþia ºi copilul
l-au mai vãzut în viaþã, atunci când au
fost predate hainele militare familiei,
directorul închisorii l-a lovit cu cizma în
cap, fãrã nici un motiv, pe fiul generalului.
Copilul a cãzut, iar generalul a ripostat
vehement ºi astfel s-a încheiat ultima
întâlnire cu familia. A murit la 15 iunie
1950, din cauza regimului inuman de
detenþie ºi a fost îngropat în cimitirul
penitenciarului Aiud. Dupã 7 ani, soþia
ºi fiul au aflat cã cimitirul Aiudului avea
sã fie dezafectat. Ei au reuºit sã ajungã
acolo, sã-l deshumeze pe ascuns, sã-i
punã osemintele într-o faþã de pernã ºi
astfel mascate sã le transporte la
Bucureºti, unde un prieten binevoitor le-
a depus, în mare secret, în cavoul familiei
lui din cimitirul Bellu. Nestrãjuite de nici

o cruce, osemintele bravului general au
rãmas în acel cavou, în clandestinitate,
pânã în 1992, când s-a obþinut de la
autoritãþi aprobarea de reînhumare într-
un loc de veci din cimitirul militar.

În 1984 generalul Macici era prezentat
la loc de cinste în dicþionarul Bãrbaþi ai
datoriei (Editura Militarã). În presa de
dupã decembrie 1989 s-a relatat cã, într-
unul din birourile Institutului de istorie,
Avram Bunaciu rãsfoia derutat
dicþionarul care i-a inspirat urmãtorul
comentariu: �Ori Macici e un criminal de
rãzboi ºi atunci nu are ce cãuta în
dicþionar, ori e un erou ºi atunci merg eu
la puºcãrie�. Generalul Macici n-a  fost
criminal de rãzboi, dar nici  Avram
Bunaciu n-a ajuns la puºcãrie.

MACODEANU, Vasile. Un deþinut
politic cu acest nume lucra în echipa de
sanitari a penitenciarului Gherla,
responsabil cu înregistrarea deceselor.
Doctorul Viorel Bãrbulescu i-a atras
atenþia sã nu mai consemneze cauze natu-
rale de deces pe certificatele deþinuþilor
omorâþi în bãtaie. Replica sa a fost:
�fiecare om moare de inimã�.

MACOVEI, Alexandru Al. Nãscut în
comuna Bucium Nuntari � Alba. Nepot
al fruntaºului ardelean ªtefan Cicio Pop.
Partizan din grupul Dabija, împreunã cu
fraþii sãi � Nicolae, Traian ºi Viorel. În
1949, într-o noapte când coborâse în sat
pentru a-ºi lua mama ºi copilul ca sã-i
mute în altã parte, a fost surprins de doi
miliþieni. A reuºit sã scape de gloanþele
trase de aceºtia (prin uºa casei) ºi sã-i
omoare. Prins ºi împuºcat la marginea
comunei Maºca, în 1951. Dupã mai multe
zile, soþia sa i-a gãsit trupul ºi l-a îngropat
în comuna Lupºa. În afara celor patru
fraþi, din familie au mai fost arestate douã
surori (Eugenia ºi Tereza) ºi un nepot
(Titus Onea � executat la Sibiu). (vezi
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Macovei Nicolae Al. ºi Macovei Traian
Al.)

MACOVEI, Anania I. Din satul
Bãlineºti, comuna Grãmeºti � Suceava.
Custodele muzeului bisericii din
comunã, ctitorie a logofãtului Tãutu.
Arestat împreunã cu fiul sãu (Marcu),
sub acuzaþia de discuþii duºmãnoase cu
privire la colectivizare. Condamnaþi la
închisoare. Detenþia la penitenciarul
Gherla.

MACOVEI, Anton. Din judeþul
Vrancea. Þãran. A participat la adunarea
în care s-a hotãrât declanºarea revoltei
la data de 23 iulie 1950 (satul Vraniþa).
Arestat. Torturat în timpul anchetei la
Securitatea Galaþi. Condamnat la
închisoare (sentinþa 955/12 iulie 1951).
O parte din detenþie la penitenciarul
Gherla.

MACOVEI, Antonie. Nãscut în
Bucovina (comuna Bãlineºti). Refugiat
în România. Arestat. Condamnat la
închisoare, pentru uneltire contra ordinii
sociale. În 1948 a fost arestat ºi fiul sãu
(Mircea), student la Iaºi.

MACOVEI, Augustin. Din judeþul
Vrancea. Þãran. Arestat în august 1950,
pentru favorizarea þãranilor rãsculaþi la
23 iulie 1950. Torturat în timpul anchetei
la Securitatea Galaþi.

MACOVEI, Aurel. Diacon. Arestat
în 1959, pentru discuþii duºmãnoase la
adresa colectivizãrii. Condamnat la 4 ani
închisoare. Detenþia la penitenciarele
Suceava, Jilava, Aiud ºi Gherla.

MACOVEI, Aurelia. Nãscutã la 29
aprilie 1943, în oraºul Buzãu. Domiciliu
obligatoriu în Bãrãgan, împreunã cu
pãrinþii, un an ºi 10 luni, din 1951.

MACOVEI, Axenia. Din judeþul
Arad. Arestatã.

MACOVEI, Constantin. Din oraºul
Iaºi. Student. Arestat în vara anului 1948.

Anchetat la Securitatea Iaºi ºi Suceava.
Condamnat la închisoare de Tribunalul
Militar Suceava. Detenþia la
penitenciarele Iaºi, Suceava ºi Piteºti
(supus acþiunii de �reeducare�).

MACOVEI, Constantin. Din satul
Tabãra, comuna Bivolari � Iaºi. Þãran.
Împuºcat de grãnicerii sovietici, în timp
ce pescuia pe malul Prutului.

MACOVEI, Constantin Titel.
Arestat. Condamnat la închisoare în
1949. Detenþia la penitenciarul Jilava ºi
lagãrul Peninsula. A murit imediat dupã
eliberare, din cauza bolilor declanºate
de condiþiile de exterminare la care
fusese supus.

MACOVEI, Cornel. Din judeþul
Braºov. Þãran. Arestat pentru cã era
rudã (nepot) cu Horia Sima. Condamnat
la închisoare. În 1952 se afla la
penitenciarul Aiud.

MACOVEI, Dumitru. Student la
Facultatea de Medicinã din Iaºi. Arestat
în iulie 1948, ca membru al unei organizaþii
anticomuniste ce se pregãtea sã fie gata
de intervenþie în cazul unui conflict ruso-
american. (Organizaþie era formatã din
grupuri de câte 4 membri, plus un
conducãtor, fiecare membru trebuind, la
rândul lui, sã formeze o altã grupã de 4
persoane care la rândul lor�) Lotul a
fost cunoscut sub denumirea �plusiºtii�.
Condamnat la 6 ani închisoare (sentinþa
410/2 aprilie 1949).

MACOVEI, Ecaterina (Catherina).
Soþia ministrului Ion Macovei (mort la
penitenciarul Sighet, în octombrie 1950).
Arestatã la 15 aprilie 1952 (când se
întorcea de la piaþã, fãrã a fi lãsatã sã-ºi
ia nici un fel de haine), ca soþie de fost
demnitar. A fost dusã la muncã silnicã
la Ghencea, Popeºti-Leordeni, Pipera,
ferma Roºia ºi Dumbrãveni. Eliberatã la
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19 aprilie 1954, ocazie cu care i s-a
anunþat ºi moartea soþului.

MACOVEI, Eftimie. Student la
Facultatea de Medicinã. Arestat la 8
noiembrie 1945, de la manifestaþia
promonarhistã din Piaþa Palatului Regal.
Rearestat în 1949. Condamnat la 2 ani
închisoare. Detenþia la penitenciarul
Jilava.

MACOVEI, Feodora E. Nãscutã în
1884. Din Basarabia (comuna Japca,
raion Camenca). Deportatã în 1949.

MACOVEI, Gheorghe. Partizan din
grupul bucovinean condus de Motrescu
George. A participat la ºedinþele þinute
în locuinþele lui Mihalache Dragomir ºi
Tironeac Teodor. Arestat în februarie
1959. Torturat în timpul anchetei la
Securitatea Suceava ºi Iaºi. Judecat în
lot cu Mihalache Dragomir, Poenaru
Petre, Tironeac Teodor º.a. Condamnat
la închisoare de Tribunalul Militar Iaºi
în deplasare la Botoºani (sentinþa 428/
22 iulie 1959). Detenþia la penitenciarul
Gherla ºi lagãrele din bãlþile Dunãrii.

MACOVEI, Ion. Din Bucureºti. Ad-
jutant în flotila
aviaticã din ora-
ºul Buzãu. Mem-
bru P.N.Þ. Ares-
tat la 15 august
1949. Condam-
nat la închisoare.
Detenþia la peni-
tenciarele Buzãu,
Râmnicu Sãrat, Galaþi, Ploieºti, Jilava,
Dumbrãveni, Gherla, Bârlad, Caransebeº,
Oradea, Cluj ºi Aiud. La expirarea
termenului de pedeapsã a fost dus cu
domiciliu obligatoriu în satul Lãteºti,
comuna Borduºani � Ialomiþa.

MACOVEI, Ion. Din oraºul Braºov.
Negustor. Arestat la 15 mai 1948.
Torturat în timpul anchetei la Securitatea
Braºov ºi Codlea. Judecat cu lotul Radu
ªuþu. Condamnat la închisoare de

Tribunalul Militar Braºov. O parte din
detenþie la penitenciarele Codlea ºi
Gherla.

MACOVEI, Ion. Nãscut la 25 august
1885, în comuna
Nereju � Vrancea.
Inginer (a absolvit
Institutul Politeh-
nic în Germania).
Director general
la C.F.R. (din
1936), ministrul
lucrãrilor publice
ºi al comunica-
þiilor (de la 30 mai

1940, în locul lui Grigore Gafencu care îºi
dãduse demisia ca semn de protest faþã
de cedarea Basarabiei ºi Bucovinei de
nord). Arestat la 5 mai 1950. A murit la
penitenciarul Sighet, la 12 octombrie
1950. Soþia sa (Ecaterina) a fost arestatã
în 1952, ca rudã de fost demnitar.

MACOVEI, Ion (în unele documente
Macavei Ion). Partizan din grupul Nicolae
Dabija. A reuºit sã scape din încercuirea
de la 2 martie 1949 ºi a stat ascuns o
vreme la familia Bâr Nicolae din satul
Vârtop, comuna Roºia Montana - Alba.
Prins ºi împuºcat în aproprierea comunei,
dupã un an ºi jumãtate.

MACOVEI, Ion (zis Mãrculescu).
Paraºutat pe teritoriul României cu
grupul Ovidiu Gãinã, în 1945. Prins la 17
august 1945, în urma incendierii cabanei
de la Argestru. Dispãrut.

MACOVEI, Ion (zis Mortu). Nãscut
în 1922. Din judeþul
Vrancea. Arestat la
20 august 1950, ca
participant la revolta
þãrãneascã din judeþ.
Condamnat la 15 ani
închisoare. Detenþia
la penitenciarele
Covasna, Braºov,
Focºani ºi Galaþi.
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MACOVEI, Ion S. Nãscut în 1884.
Din Basarabia (sat Hârtop, comuna
Scumpia, raion Fãleºti). Membru al unui
partid istoric. Deportat în 1949, împreunã
cu soþia (Iulia).

MACOVEI, Iulia. Nãscutã în 1883.
(vezi Macovei Ion S.)

MACOVEI, Ludmila M. Nãscutã în
1927. (vezi Macovei Mihail I.)

MACOVEI, Marcu A. (vezi Macovei
Anania I.)

MACOVEI, Mihai. Din oraºul
Braºov. Muncitor. Arestat pentru
participare la revolta muncitoreascã de
la 15 noiembrie 1987. Torturat în timpul
anchetei. Domiciliu obligatoriu în oraºul
Dorohoi - Botoºani.

MACOVEI, Mihail I. Din Basarabia
(comuna Mihãileºti, raion Briceni).
Membru P.N.L., primar în comunã.
Arestat în 1941. Deportat în lagãrele din
Siberia (Tiumen), împreunã cu soþia
(Parascovia) ºi copiii (Mitrofan ºi
Ludmila), cu puþin înainte de intrarea
trupelor române în Basarabia. Familia a
fost reabilitatã în 1990.

MACOVEI, Mircea A. Nãscut în
Bucovina (comuna Bãlineºti). Refugiat
în România. Student la Iaºi. Arestat în
1948. Anchetat la Securitatea Suceava.
Condamnat la închisoare de Tribunalul
Militar Iaºi, în 1949. Detenþia la
penitenciarele Suceava ºi Piteºti
(schingiuit în camera 2 de �reeducaþii�
Leonida Titus, Pop Cornel, Dãnilã Mihai
º.a.).

MACOVEI, Mitrofan M. Nãscut în
1919. (vezi Macovei Mihail I.)

MACOVEI, Nicolae. Din judeþul
Bacãu. Dat în urmãrire de Securitate.
Prins ºi omorât.

MACOVEI, Nicolae Al. Nãscut în
1902, în satul Bucium Nuntari, comuna
Bucium - Alba. Nepot al fruntaºului

ardelean ªtefan Cicio Pop. Absolvent al
Facultãþii de Drept. Angajat al
Siguranþei, avea misiunea de a urmãrii
activitatea Anei Pauker ºi a lui
Constantin Crãciun. Dupã pensionare,
în 1945, a revenit în comuna natalã. În
1948, activistul de partid din comunã
(Jurj) a avertizat Securitatea cã are o
atitudine anticomunistã. A reuºit sã
scape de urmãrire ºi s-a refugiat în munþi
împreunã cu fraþii sãi (Alexandru, Traian
ºi Viorel), alãturându-se partizanilor din
grupul condus de Dabija Nicolae. La 2
martie 1949, partizanul Ihuþ Traian a fost
prins de Securitate (trãdat de primarul
comunei Gârdea - Râstea Augustin) ºi,
sub torturã, a dezvãluit ascunzãtoarea
grupului. O parte dintre partizani au fost
prinºi, iar Macovei Nicolae împreunã cu
Dabija ºi alþi câþiva au reuºit sã scape.
Macovei Nicolae s-a ascuns la
Bucureºti. Depistat de Securitate în
1952, a fost surprins acasã ºi împuºcat
împreunã cu fetiþa sa de patru ani (pe
care o þinea în braþe). Corpurile au fost
ridicate ºi arse la crematoriu. (vezi
Macovei Alexandru Al., Macovei Traian
Al. ºi Macovei Viorel Al.)

MACOVEI, Nicolae N. Nãscut la 9
februarie 1899, în comuna Robeasca �
Buzãu. Arestat. Torturat în timpul
anchetei la Securitatea Ploieºti.
Condamnat la închisoare, pentru
propagandã contra regimului comunist.
A murit în timpul detenþiei, la 4 noiembrie
1963.

MACOVEI, Octavian. Proprietarul
unei mine din munþii Apuseni. Arestat
de Securitate în 1958. Omorât în timpul
anchetei.

MACOVEI, Ovidiu. Din Bucureºti.
Elev la liceul �Gheorghe ªincai�. Arestat
la 8 noiembrie 1945, de la manifestaþia
promonarhistã din Piaþa Palatului Regal.


