
unde a murit, în 1946, la minele de la
Irminov-Donbas, în condi]ii de exterminare
prin munc\ for]at\.

PETEU,  Adrian-MMarius  Gh.  N\scut
la 29 mai 1958, în B\r\gan, unde erau
deporta]i p\rin]ii s\i. Domiciliu obligatoriu,
5 ani [i 2 luni.

PETEU,  {tefan  Gh.  N\scut la 1 februa-
rie 1917, în comuna C\teasa – Arge[.
Domiciliat la Constan]a. Domiciliu obli-
gatoriu, 3 ani [i 5 luni.

PETI,  Gheorghe.  Preot romano-catolic
din comuna Butea – Ia[i, în Lunca Siretu-
lui. Ordonat loc]iitor de episcop, în clan-
destinitate, pentru Dieceza de Ia[i. Securi-
tatea a trimis o tanchet\ pentru a-l aresta,
la 6 august 1949, fapt ce a stârnit revolta
a aprox. 3000 de ]\rani, care au fost foarte
greu de potolit. Torturat la Securitatea
din Ia[i [i de]inut. A murit la scurt timp
dup\ eliberare.

PETI,  Paul.  Ziarist arestat. Deten]ia
în lag\rul de munc\ for]at\ de la Gale[
(dup\ 15 august 1952).

PETIC,  Vasile.  Condamnat. În 1961,
se g\sea în lag\rul de la Salcia.

PETIC|,  Afanasie  T.  N\scut în 1907,
în comuna Bul\ie[ti – Orhei (Basarabia).
Deportat în Altai, la 6 iulie 1949, din motive
politice, cu so]ia, Maria (n. 1913) [i copiii,
Eudochia (n. 1930), Chiril (n. 1932),
Fevronia (n. 1934), Eufrosina (n. 1936),
Leonid (n. 1939) [i Ecaterina (n. 1948).

PETIC|,  Chiril  A.  Vezi Petic\, Afana-
sie T.

PETIC|,  Constantin  I.  N\scut la 29
august 1929, în comuna Negoe[ti – Gorj.
Domiciliat în comuna Prigoria – Gorj.
Absolvent de 7 clase primare. Arestat la
30 aprilie 1953, de Securitatea Gala]i,
torturat în ancheta Securit\]ii Constan]a,
de c\tre securistul Cioar\ [i condamnat,
prin sentin]a 975/1953 a Tribunalului
Militar Bucure[ti, la 4 ani de închisoare,
pentru “agita]ie public\”. Deten]ia la Canal
[i mina de plumb de la Baia Sprie, de unde
a fost eliberat, la 13 septembrie 1955.

PETIC|,  Ecaterina  A.  Vezi Petic\,
Afanasie T.

PETIC|,  Eudochia  A.  Vezi Petic\,
Afanasie T.

PETIC|,  Eufrosina  A.  Vezi Petic\,
Afanasie T.

PETIC|,  Fevronia  A.  Vezi Petic\,
Afanasie T.

PETIC|,  Ioan.  N\scut la 27 septem-
brie 1916, la Or\[tie. Absolvent al {colii
Medii Tehnice. S-a împotrivit colectivi-
z\rii. Arestat la 24 iunie 1958, torturat la
Securitatea Deva [i condamnat la munc\
silnic\ pe via]\, în procesul înscenat
organiza]iei anticomuniste Garda Alb\
(lotul Ion Nistor). Deten]ia la Gherla [i
lag\rul Luciu-Giurgeni, de unde a fost
eliberat, prin gra]iere, la 24 iunie 1964.

PETIC|,  Leonid  A.  Vezi Petic\, Afa-
nasie T.

PETIC|,  Maria.  Vezi Petic\, Afana-
sie T.

PETIC|,  Mihai  P.  N\scut în 1893,
la Chi[in\u – Basarabia. Condamnat în
1941, de sovietici, la 8 ani de munc\
silnic\, pentru “na]ionalism” românesc.
Deportat în URSS.

PETICESCU,  Constantin.  Tân\r din
Bucure[ti. Condamnat în 1949. Deten]ia
la Târg[or.

PETICIL|,  Ion.  Din Comarnic. Fiul
unui frunta[ na]ional-]\r\nist din Praho-
va. Anchetat de Securitate, pentru trimite-
rea în str\in\tate, prin intermediul unui
cet\]ean str\in, a unei scrisori cu con]inut
“du[m\nos”, care fusese interceptat\
de Securitate.

PETICIL|,  {tefan.  Din Gala]i. Con-
damnat.

PETOLEA,  Ioan.  N\scut la 21 martie
1920. Din Lugoj. Arestat de Securitatea
Lugoj. Deten]ia la Timi[oara.

PETOLESCU,  Gheorghe.  Rugat de
prietenul s\u, c\pitanul Ion Mituc\-Sco-
rila, s\ îl ajute s\ plece din ]ar\, i-a trimis
o scrisoare fratelui s\u, care lucra în avia-
]ie. Arestat, Mituc\ a fost for]at s\ divulge
sprijinul pe care îl primise de la Petolescu.
Acesta a fost, la rândul s\u, arestat [i
condamnat, prin sentin]a 783/24.07.1955,
pentru “favorizare la trecerea frontierei”.

PETÖ,  Iren.  N\scut\ la 27 iulie 1923,
la Pâncota. Deportat\ în ianuarie 1945,
în URSS, [i supus\ regimului de munc\
for]at\. A revenit în ]ar\ la 5 iulie 1948.

PETRA,  Nicolae.  N\scut la 9 octombrie
1909, la Sibiu. Licen]iat al Academiei
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Comerciale. Fost ministru-subsecretar
de stat la Ministerul Educa]iei Na]ionale.
Dat în urm\rire general\, prin nota telefo-
nic\ M.A.I. 1.512/1946, de la 22 mai
1946, când nu fusese g\sit acas\, pentru
a fi arestat. Arestat ulterior [i condamnat.
Dup\ eliberare, a reu[it s\ plece din
]ar\ [i s-a stabilit în Statele Unite ale Ame-
ricii, unde a murit în 1985.

PETRACHE,  Ion  Gh.  Din Bucure[ti
(str. Giule[ti, nr. 72). Membru P.N.}.
Condamnat dup\ 15 august 1949. Eliberat
din lag\rul de la Peninsula, la 6 ianuarie
1954.

Petrache,  LUPU  (apare [i în Dic]ionar
H, I, J, K, L, cu nu-
mele corect de LUPU,
Petrache, dar cu date
incomplete). Cioban
analfabet din comuna
Maglavit – Dolj, de
lâng\ Calafat. Aajuns
celebru în toat\ ]ara,
sus]inând c\ în 1935,
lâng\ o salcie, i se

ar\tase Dumnezeu (“Mo[ul”), cu care
st\tuse de vorb\. Cazul lui a fost popularizat
de p\rintele Bobin\ din Maglavit [i au
urmat adev\rate pelerinaje ale credincio[ilor,
care mergeau chiar [i pe jos, pentru a-l
vedea pe Petrache Lupu, a se ruga [i a
contribui la ridicarea unei biserici. În 1941,
în timpul r\zboiului pentru recuperarea
Basarabiei, P. Lupu a fost dus pe front,
de c\tre Mihai Antonescu, pentru a îmb\rb\ta
solda]ii. Arestat în 1950, de Securitatea
Craiova, anchetat la M.A.I. [i Jilava [i
condamnat administrativ. Eliberat de la
Ocnele Mari, unde fusese trimis pentru a
fi reeducat. Profesorul Nicolae M\rgineanu,
care s-a aflat o vreme în aceea[i celul\ cu
Lupu, a relatat c\ acesta îi povestise cum
îl avertizase Armand C\linescu s\ se ]in\
departe de legionari: “M\ b\iete, ascult\
tu de mine, tu s\-]i vezi de sfin]ia ta, s\
nu te prind cu legionarii, c\-i r\u!” (apud
Florin Constantiniu, O istorie sincer\ a
poporului român, Ed. Univers Enciclopedic,
Bucure[ti, 2002). 

PETRACHE,  Stan.  N\scut la 10
octombrie 1894, în comuna Crucea –
Constan]a. Socotit “chiabur”. Arestat

la 27 iulie 1952, torturat la Securitatea
Constan]a [i condamnat la 7 ani de în-
chisoare, în urma unui proces înscenat.
Deten]ia la Canal [i Gherla, unde a murit,
la 18 iulie 1955, în condi]ii de exterminare.

PETRACHE,  Vasile  G.  N\scut în
1906. Primar al comunei  Vertiujeni –
Camenca (Basarabia). Condamnat în
1941, de sovietici, la 8 ani de munc\
silnic\, pentru “na]ionalism”. Deportat
la Sverdlovsk.

PETRACHE,  
Vasile  Gh.  N\scut
la 31 mai 1908, în
comuna Malu Mare
– Dolj. Arestat la
20 iulie 1948, în lo-
turile fo[tilor poli-
]i[ti. Deten]ia la
Jilava, Târg[or [.a. 

PETRACHI,  Ana  G.  N\scut\ în 1902,
în comuna Duruitoarea – Râ[cani (Basara-
bia). Deportat\ în 1949, în Kurgan,
împreun\ cu fiul, Gheorghe (n. 1929).

PETRACHI,  Elena  H.  N\scut\ în
1896, în Basarabia. Condamnat\ în 1944,
la 10 ani de munc\ silnic\.

PETRACHI,  Gheorghe.  Vezi Petrachi,
Ana G.

PETRACHI,  Grigore.  N\scut în 1937,
la Z\icana – Criuleni (Basarabia). Depor-
tat în 1949, în regiunea Tiumen.

PETRACHI,  Ion  I.  N\scut la 10
mai 1905, în comuna Mileanca – Suceava.
}\ran arestat la 24 octombrie 1959, pentru
c\ refuzase s\ se înscrie în colectiva agri-
col\. Condamnat la 5 ani de închisoare.
Deten]ia în lag\re din B\l]ile Dun\rii.

PETRACHI,  Mihai  N.  N\scut la 16
iulie 1940, în comuna Bere[ti. Domiciliu
obligatoriu, 4 ani [i 2 luni.

PETRACHI,  Vasile  P.  N\scut în 1918,
în comuna Z\icana – Criuleni (Basara-
bia). Condamnat în 1946, de sovietici, la
8 ani de munc\ silnic\.

PETRANA,  Ion.  Amurit în anchet\,
la Securitatea Arad.

PETRARU,  Ioana.  Din jude]ul Ro-
man. Condamnat\.

PETRARU,  Vasile.  Muncitor arestat
la 11 august 1952, la Bac\u, [i condamnat
administrativ. Deten]ia la Târgu-Ocna [i
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Midia, unde a ajuns la 26 octombrie 1952,
într-un lot mare.

PETRASIEVICI,  Cornel  I.  N\scut la
7 mai 1916, în co-
muna Sc\iu[, de pe
dealurile Pog\ni[,
din apropierea Lu-
gojului. Af\cut stu-
dii str\lucite de me-
dicin\. Cerceta[ [i
membru Y.M.C.A.
Medic la Bucure[ti.
Asistent la Catedra de Obstetric\ [i Gi-
necologie a Spitalului Filantropia. Arestat
la 10 decembrie 1948, torturat la S.S.I.
[i condamnat, prin sentin]a 727/1950, la
15 ani de munc\ silnic\, acuzat c\ avusese
leg\turi cu Misiunea American\ din
Bucure[ti, prin colonelul Hostler [i maiorul
Hall. Deten]ia la Jilava, Aiud [i minele
de plumb de la Valea Nistrului. Ca medic
de închisoare, atunci când i s-a dat voie
s\ practice medicina, a fost un adev\rat
apostol, dedicându-se salv\rii vie]ilor
de]inu]ilor, cu toate inconvenientele
provocate de lipsa instrumentarului [i cu
toate riscurile la care se supunea el însu[i.
Dup\ eliberare, a reu[it s\ plece în SUA,
la solicitarea autorit\]ilor americane.
Acolo i-au fost recunoscute meritele, a
primit numeroase distinc]ii [i recuno[tin]a
Pre[edintelui Ronald Reagan. Dup\ 1990,
a venit de multe ori în România, sprijinind,
prin burse de studii în Statele Unite, o
serie de tineri valoro[i. A murit în SUA
[i a fost înmormântat în România. 

PETRASOV,  Vasile  P.  N\scut în
1901, la Ciolacul Nou – F\le[ti (Basara-
bia). Condamnat în 1944, de sovietici, la
10 ani de munc\ silnic\, pentru “tr\dare
de patrie”.

PETRA{,  Mihai.  N\scut la 21 august
1921. Muncitor din Arad. Arestat la 3
august 1949, pentru participare la r\scoala
]\r\neasc\ din satele ar\dene. Torturat la
Securitatea Arad [i condamnat, în ur-
ma unui proces înscenat de Tribunalul
Militar Timi[oara, la 3 ani de închisoare,
pentru “uneltire prin revolt\”. Eliberat
în 1952.

PETRA{,  Vasile  P.  N\scut în 1918,
în comuna Peresecina – Orhei (Basara-

bia). Condamnat în 1946, de sovietici, la
8 ani de munc\ silnic\.

PETRA{CU,  Emil  (so]ul lui Petra[cu,
Mili]a). N\scut în 1881. Profesor la Aca-
demia Tehnic\ Militar\, decorat cu Ordinul
Muncii, clasa a III-a. Arestat în 1959 [i
exclus din P.C.R.

PETRA{CU,  Gheorghe  (frate cu
Petra[cu, Nicolae, liderul legionar). În-
v\]\tor din F\g\ra[. Arestat dup\ 1948
[i de]inut mul]i ani.

PETRA{CU,  Irina.  Vezi Petra[cu,
Maria F.

PETRA{CU,  Leonte  N.  Din C\l\ra[i.
Condamnat, prin decretul 446/27.09.1951,
la 6 luni de munc\ for]at\.

PETRA{CU,  Livia  (so]ia lui Petra[cu,
Nicolae, liderul legionar). Din Sibiu.
Arestat\ pe baza decretului 349/15.08.1951
[i condamnat\ la 24 de luni de munc\
for]at\. Deten]ia la Jilava, Mislea [.a. (a
stat în închisori mai mult decât prev\zuse
condamnarea).

PETRA{CU,  Maria  F.  N\scut\ în
1890, la Baimaclia – C\inari (Basarabia).
Deportat\ din motive politice, împreun\
cu fiica, Irina (n\scut\ în 1932). 

PETRA{CU,  Marian  D.  Condamnat.
PETRA{CU,  Mili]a.  N\scut\ în 1883,

la Bucure[ti. Sculptor. Decorat\, în 1956,
cu Ordinul Muncii clasa a II-a. Arestat\,
împreun\ cu so]ul ei, Emil, într-un grup
de “elemente du[m\noase”, plasticieni
cu vârste cuprinse, în majoritate, între 70
[i 80 de ani, acuza]i de “discu]ii du[m\-
noase la adresa regimului” [i ancheta]i
la Securitatea Uranus. Totul se datora, de
fapt, unei intrigi a Marthei Cziko, so]ia
lui Alexandru Dr\ghici. La ordinul lui
Alexandru Dr\ghici, cei aresta]i au fost
judeca]i de “oamenii muncii” [i “demas-
ca]i”, la 17 aprilie 1959, în Aula Facult\]ii
de Drept din Bucure[ti.

PETRA{CU,  Nichifor.  }\ran din co-
muna Seu[a – Alba. Membru al grupului
de partizani anticomuni[ti condus de
Nicolae Dabija. Arestat [i omorât în
ancheta Securit\]ii, în vara lui 1949, la
vârsta de 60 de ani. 

PETRA{CU,  Nicolae.  Fost diriginte
[i director de po[t\. Arestat la 15 mai
1948, pentru c\ fusese confundat cu
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Nicolae Petra[cu, secretarul-general al
Mi[c\rii Legionare, cu care nu avea nici
o leg\tur\. Nu a fost eliberat nici dup\
prinderea adev\ratului lider legionar, ci
a fost implicat într-un proces legat de
Mi[carea de Rezisten]\. Afost condamnat
la o perioad\ de deten]ie echivalent\ cu
aceea pe care deja o f\cuse, pentru fap-
te cu care nu avea absolut nici o leg\tur\.
Având justificarea “legal\” pentru faptul
c\ îl ]inuser\ degeaba la închisoare,
autorit\]ile l-au eliberat pe Nicolae Petra[cu.  

PETRA{CU,  Nicolae.  N\scut la 11
noiembrie 1907, în
comuna Sâmb\ta de
Sus – F\g\ra[. Ab-
solvent al Facult\]ii
de Litere din Bucu-
re[ti. Membru al
Centrului Studen-
]esc Legionar. Pro-
fesor la Alba-Iulia

[i Sibiu, unde a participat, al\turi de Horia
Sima [i Victor Biri[, la toate ac]iunile
împotriva regimului Regelui Carol II.
Dup\ atentatul din ziua de Boboteaz\ [i
explozia laboratorului din str. C\pitan
Oarc\ (7 ianuarie 1939), a fugit în Germa-
nia, urmat, la 8 februarie 1939, de Ho-
ria Sima, care îl l\sase în locul s\u, în ]ar\,
pe Vârfureanu, care era agent al Poli]iei.
Dup\ atentatul împotriva prim-ministrului
Armand C\linescu [i tratativele duse de
C. Stoic\nescu [i Ernest Urd\reanu, în
numele “camarilei” lui Carol II, Nicolae
Petra[cu s-a întors în ]ar\, într-un grup de
5 persoane. La 19 mai 1940, a fost arestat
în comuna Lazu Mare, iar Horia Sima a
fost [i el arestat, la Comori[te. Amândoi
au fost du[i la Bucure[ti. Din arestat, Sima
se va transforma în ministru [i va depune
jur\mânt în fa]a Regelui Carol II, pe care
încercase s\-l asasineze în repetate rân-
duri. Petra[cu a luat parte la preg\tirile în
vederea alung\rii lui Carol II din ]ar\.
Secretar-general al Mi[c\rii Legionare,
în locul preotului Dumitrescu-Bor[a (dup\
6 septembrie 1940). La 12 noiembrie 1940
l-a arestat, în sediul Mi[c\rii, pe tat\l lui
Corneliu Zelea-Codreanu. Confruntarea
iscat\ acolo s-a soldat cu mai mul]i mor]i
[i r\ni]i. Iat\ cum îl caracteriza unul dintre

conduc\torii Mi[c\rii Legionare: “Nicolae
Petra[cu, cu un accentuat complex de
inferioritate, capabil de nesecat\ ur\. În
calitate de secretar-general al Mi[c\rii
Legionare, f\r\ asentimentul forului
legionar (era finul lui Horia Sima), nu
f\cea altceva decât s\ pompeze venin
de la centru spre periferie, dizolvând via]a
legionar\ [...] El este adev\ratul dresor al
brigadirilor de la Rostock, satanizân-
du-i dup\ chipul lui”. Înc\ din timpul gu-
vern\rii legionare a încercat o colaborare
cu comuni[tii. În raportul nr. 38919/
23.12.1940, se arat\ c\, în cadrul vizitei
întreprinse la Caracal, unde erau interna]i
în lag\r [efii comuni[ti, P. Constantinescu-
Ia[i, Mihai Gh. Bujor [i Ilie Cristea, N.
Petra[cu le-a atras aten]ia acestora c\
ideologia legionar\ se asem\na foarte
mult cu cea comunist\, marea deosebire
fiind marcat\ de ateismul comuni[tilor:
“Ar fi momentul ca mi[carea comunist\
s\-[i revizuiasc\ vederile, c\ci legionarii
în]eleg s\ mobilizeze toate capacit\]ile
intelectuale [i s\ se uneasc\...”. Dup\
ce Constantinescu-Ia[i a spus c\ va reflecta
numai dup\ ce va fi liber, Mihai Gh. Bujor
a ad\ugat: “Cei 20.000 de muncitori trecu]i
la legionari sunt produsul comunismului,
educa]i [i forma]i de comuni[ti; dac\
poart\ c\ma[\ verde, o fac de form\, c\ci
în suflet sunt tot ro[ii”. În preziua rebeliunii
legionare, N. Petra[cu s-a dus s\ stea de
vorb\ cu comuni[tii închi[i la Doftana.
Pentru P.C.R., “imperialismul” anglo-
american p\rea s\ fie mult mai periculos
decât nazismul [i fascismul. Nicolae
Petra[cu a fost unul dintre primii legionari
care l-au atacat pe Ion Antonescu. La
adunarea [efilor de cuib din Capital\,
de la Academia Comercial\, din data de
16 ianuarie 1941, el a declarat: “Divor]ul
dintre Legiune [i general este iremediabil
[...] s-a s\pat o pr\pastie. Legionarii sunt
mul]i [i generalul este singur [...] s\ se
[tie c\ avem în Bucure[ti 21.000 de arme
[i grenade [i din fiecare fereastr\ se va
trage”. Într-adev\r, la 5 zile de la aceast\
declara]ie a lui Petra[cu, s-a dezl\n]uit
m\celul legionar. Hermann Neubacher,
Îns\rcinatul special german pentru probleme
economice, a c\utat s\-l conving\ pe N.
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Petra[cu, într-o lung\ convorbire, s\ pun\
cap\t luptelor de strad\. Rebeliunea a fost
socotit\, de cei mai mul]i, o ac]iune ira-
]ional\. V\duva lui Corneliu Zelea-Codreanu
spunea: “Sima înscrie în istorie unicul caz
al unui guvern care face rebeliune ca s\
cad\ de la putere”. Dup\ e[ecul ac]iunii
legionare, Petra[cu a fugit în Germania,
unde a devenit conduc\torul grupului
de la Rostock, din lag\rul în care au
fost interna]i, de c\tre germani, legionarii
fugi]i din România, avându-i al\turi pe
Nistor Chioreanu [i Vic\ Negulescu. Tot
acolo s-a aflat [i Vasile Coman, care a
preg\tit fuga lui Horia Sima în Italia, la
Mussolini. Când unii comandan]i legio-
nari i-au cerut s\ î[i asume rezultatele pro-
priilor sale ac]iuni, Petra[cu a spus, cu
hot\râre: “Mai bine dau foc Legiunii decât
s\ predau comanda grupului de la Rostock”.
Mul]i lideri legionari au fost du[i la Bu-
chenwald, unde au fost la un pas de a fi
uci[i, dac\ Sima nu ar fi fost prins. La 23
august 1944, dup\ bombardarea lag\rului
de c\tre Alia]i, capii legionari au fost eli-
bera]i [i centrul lor de opera]iuni s-a instalat
la Viena, încercându-se înjghebarea unei
armate fantom\, care nu a apucat s\ lupte
nici o zi. La 16 septembrie 1944 s-a anun]at
formarea unui grup de 150 de “sp\rg\tori
de fronturi”, pe care Mi[carea i-a para[utat
în Transilvania, începând cu 15 octombrie
1944. Para[utat în noaptea de 7 spre 8 no-
iembrie 1944, N. Petra[cu a venit la
Bucure[ti, unde a luat leg\tura cu al]i
legionari, para[uta]i de N.K.V.D.: Teodor
Djonat, Cristu Costache Gheracostea [.a.
Un fel de centru al acestui grup, care
urm\rea refacerea leg\turilor cu fo[tii
membri ai Mi[c\rii [i crearea de nuclee
în mai multe zone ale ]\rii, a fost semnalat
în zona localit\]ii Boutari – Hunedoara.
Petra[cu s-a opus încerc\rii lui Hora]iu
Com\niciu, de a-i rupe pe legionari de
leg\turile cu fostele structuri hitleriste
[i de a-i încadra în noua via]\ politic\
democratic\, de dup\ 23 august 1944.
Dup\ 6 martie 1945, regimul lui Petru
Groza, instalat de sovietici [i mânuit de
Ana Pauker [i Teohari Georgescu, a c\utat
s\ îi depisteze pe legionari, pentru a-i
aresta [i a-i obliga s\ colaboreze. Unii

dintre legionari au fost aresta]i [i interna]i
în lag\rele de la Caracal [i Slobozia, iar
al]ii tortura]i în anchete, la Bra[ov, Ciuca[,
Craiova, Ploie[ti, Timi[oara etc. Comuni[tii
au luat leg\tura cu P. P. Panaitescu, V.
Noveanu [i au pus mâna [i pe Vic\ Negulescu,
proasp\t întors din Germania, în iulie
1945. S-a reu[it, astfel, ca N. Petra[cu
s\ lanseze, la 6 august 1945, o circular\
C\tre legionarii dinl\untrul [i din afara
închisorilor, în care spunea: “Aportul
de lini[te pe care noi l-am adus în desf\[urarea
evenimentelor din ultima vreme [...]ne
vom feri cu toat\ stricte]ea de a m\ri
animozit\]i [i a[a destul de pronun]ate
[i de d\un\toare vie]ii publice a Româ-
niei...”. Prin V. Noveanu, Al. Nicolski a
dat de urma lui Petra[cu, pe care l-a ares-
tat, la 15 octombrie 1945. La Ministerul
de Interne, au început tratative cu Petra[cu
[i Vic\ Negulescu, iar Nelu Rusu le-a dat
ordin legionarilor afla]i în libertate s\
nu ia parte la manifesta]iile de la 8 noiem-
brie 1945, din Pia]a Palatului Regal. Co-
muni[tii au e[uat, îns\,  în încercarea de
a-l transforma [i pe N. Petra[cu în infor-
mator al lor. Atunci, Nicolski i-a propus
lui Teohari Georgescu s\ îl elibereze pe
Petra[cu, pentru ca acesta   s\-i sf\tuiasc\
pe legionari s\ se prezinte în fa]a autorit\-
]ilor [i s\ depun\ armele pe care le aveau,
primind, în schimb, buletine de popula]ie.
Ar fi urmat, de asemenea, eliberarea le-
gionarilor din închisori [i încetarea procese-
lor. În aceste condi]ii, s-a semnat, la 6
decembrie 1945, Pactul comunisto-legio-
nar, c\ruia i s-a al\turat, pe lâng\ Petra[cu
[i Negulescu, [i Nistor Chioreanu. Astfel
s-a instaurat, pentru un timp, o politic\
de “neutralitate” a unei p\r]i a fostei Mi[c\ri
Legionare, fa]\ de comuni[ti. Adep]ii
acestei linii i-au criticat pe George Manu
[i pe al]i fo[ti [efi legionari, care se
implicaser\ în Mi[carea de Rezisten]\
anticomunist\, luptând în organiza]ii
precum Sumanele Negre [.a. Legionarii
care semnaser\ pactul cu comuni[tii ]ineau
leg\tura cu Siguran]a, prezentau garan]ii
pentru legionarii care erau cerceta]i de
aceasta [i furnizau chiar liste cu oameni
pentru care garantau. În acest timp, Horia
Sima a trimis curieri din str\in\tate, în
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încercarea de a transforma Mi[carea într-
o organiza]ie structurat\ pentru strângerea
de informa]ii, pe care el ar fi urmat s\ le
valorifice în Apus. În 1947, a sosit în ]ar\
Eugen Teodorescu, fost brigadir la Rostock.
Acesta s-a întâlnit cu Petra[cu, Negulescu,
Chioreanu [i Aurel C\lin, la cabana de la
Lacul Bâlea, unde au putut discuta în
lini[te probleme organizatorice. Înte]indu-
se leg\turile cu curierii lui Sima, politica
de neutralitate a fost abandonat\. Un ultim
curier a fost arestat la 5 mai 1948, iar ares-
t\rile masive pl\nuite de autorit\]ile co-
muniste dinainte, au fost declan[ate la 15
mai 1948, dup\ ce fuseser\ deja aresta]i
conduc\torii Mi[c\rii Rezisten]ei Na]ionale,
Alexandru N. Popp, Ioan Bujoi, George
Manu [i Horia M\cellariu. În procesul
înscenat acestora a fost inclus [i grupul
Petra[cu – Chioreanu – Negulescu. Nicolae
Petra[cu a fost torturat în anchete [i
condamnat la munc\ silnic\ pe via]\. De-
ten]ia la Jilava, S.S.I. [i Aiud, unde a fost
supus unui regim de exterminare. În 1960
a fost reanchetat la Uranus, împreun\
cu Dumitru Groza [i Tibi Teodorescu,
pentru a fi folosit, ca martor al acuz\rii,
în procesul de “complot” înscenat avocatu-
lui Puiu Atanasiu, arestat dup\ 1958 [i
acuzat c\ organizase, împreun\ cu Aurel
State, înmormântarea lui George Fonea,
poetul prizonierilor repatria]i din URSS.
N. Petra[cu, care fusese lovit cu cizma în
[ira spin\rii [i avea picioarele paralizate,
era transportat pe un sc\unel la procese,
pentru a confirma dac\ unul sau altul
dintre acuza]i fuseser\ membri ai Mi[c\rii
Legionare, de[i el pierduse contactul cu
cei mai mul]i dintre ace[tia, înc\ din 1941.
Într-o zi a lui septembrie 1961, nemaiputând
suporta aceast\ umilin]\, dup\ ce fusese
b\rbierit [i urma a[ezarea lui pe taburetul
cu care avea s\ fie transportat, a început
s\ strige: “Nu mai vreau! Ajunge! M-
a]i umilit destul!” {i a fost imposibil s\
mai fie urnit din celul\. În dup\-amiaza
aceleia[i zile, dup\ ce s-a mai lini[tit, a
început s\ plâng\ [i s\ vorbeasc\ despre
umilin]a uria[\ care însemna pentru el
acea obliga]ie de a recunoa[te fo[ti membri
ai Mi[c\rii Legionare, dup\ 20 de ani. De
la Securitatea Uranus, unde Gheorghe

Enoiu punea în scen\, la ordinul lui Nicolski,
procesul din jurul lui Puiu Atanasiu, N.
Petra[cu a fost dus din nou la Aiud, unde
comandantul Gheorghe Cr\ciun l-a supus
altor umilin]e, în cadrul ac]iunii de reedu-
care. A fost plimbat prin ]ar\, împreun\
cu Prin]ul Alexandru Ghica, Radu Gyr,
Dumitrescu-Bor[a, Victor Biri[ [i Victor
Vojen, pentru a le fi prezentate “realiz\-
rile” regimului comunist. Demostene An-
dronescu, în lucrarea Reeducarea de la
Aiud, relateaz\ c\, la o [edin]\ a clubului
închisorii, în cadrul c\reia câ]iva fo[ti
lideri legionari î[i citiser\ autodemasc\-
rile, Petra[cu a încercat s\ îi dea o replic\
unuia dintre [efii reeduc\rii, iar Gh. Cr\ciun
i-a spus: “Las\, Petra[cule, acum stai [i
ascult\! Vei vorbi [i tu, dar vei vorbi câând
vom vrea noi [i cum  vom vrea noi”. A
fost obligat s\ se autodema[te (la 17 oc-
tombrie 1963, discursul lui a fost transmis
prin sta]ie în toat\ închisoarea; pe par-
cursul a dou\ zile, a vorbit 10 ore, demolân-
du-[i fostele convingeri) [i s\ încerce s\
îi conving\ [i pe al]ii s\ î[i renege trecutul
[i s\ accepte reeducarea. Semn\tura lui
apare în volumul Despre organiza]ia
legionar\, redactat de de]inutul Valeriu
Anania, la ordinul lui Gh. Cr\ciun. La
Aiud, N. Petra[cu ar fi m\rturisit: “Mai
am o datorie de împlinit: s\ scot oamenii
din închisoare. Cu aceasta, rostul meu
în via]\ s-a terminat” (cf. Nistor Chioreanu,
Morminte vii, p. 335). Nicolae Petra[cu
a fost eliberat, prin gra]iere. Nu dup\ mult
timp, a fost g\sit spânzurat [i cu venele
t\iate. Martorul incomod trebuia s\ dispa-
r\. Regimul comunist nu putea accepta
existen]a în libertate a unui om care fusese
toat\ via]a un lupt\tor [i un participant
activ, în cadrul celor mai importante
evenimente istorice din România anilor
1930-60.  

PETRA{CU,  Nicolae  N.  N\scut la 6
ianuarie 1901, în Bucure[ti. Fiul fostului
ministru, scriitor [i critic literar, care fusese
[i secretar al Lega]iei României de la Paris,
din perioada în care Vasile Alecsandri fu-
sese diplomat. Tat\l lui Nicolae N. Petra[cu
avusese doi fra]i: Vasile, medic, [i Gheor-
ghe, marele pictor. Nicolae N. Petra[cu a
absolvit Liceul Gheorghe Laz\r [i Facultatea
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de Drept din Bucure[ti (1924). Doctor în
drept la Paris (24 mai 1927). Avocat. A
desf\[urat [i o bogat\ activitate jurnalistic\
(la Adev\rul, Universul, Era nou\, Le Pe-
tit Parisien etc.; corespondent al Agen]iei
Reuters), având întinse rela]ii în lumea
social-politic\ din ]ar\ [i str\in\tate. Pre-
[edinte al Asocia]iei Presei Str\ine, pân\
la desfiin]area acesteia. Arestat de Securi-
tate, la 29 noiembrie 1952, anchetat la
Malmaison [i eliberat abia la 27 aprilie
1955, dup\ e[ecul încerc\rii de a i se în-
scena un proces (familia nu a [tiut ni-
mic de el, timp de 2 ani [i 6 luni). Rearestat
la 17 decembrie 1958, fiind acuzat de
“discu]ii du[m\noase la adresa regimului”,
în leg\tur\ cu Revolu]ia din Ungaria, din
1956. Securitatea de la Uranus, la directivele
lui Gheorghe Enoiu, i-a înscenat procesul.
Condamnat, prin sentin]a 650/24.06.1959
a Tribunalului Militar Bucure[ti, semnat\
de c\pitanul Andrei Dumitru, la 8 ani
de închisoare. Deten]ia la Jilava, Pite[ti
[i Gherla. Din cauza condi]iilor de extermi-
nare din închisori, s-a îmboln\vit de T.B.C.
cocsal. Dup\ mari eforturi în Justi]ie, a
ob]inut, la 11 februarie 1964, suspendarea
pentru 1 an a pedepsei, în vederea unei
interven]ii chirurgicale. Datorit\ gra]ierii
generale din 1964, s-a anulat [i continua-
rea pedepsei. Ar\mas, îns\, suferin]a c\-
p\tat\ la închisoare. La 7 mai 1964, Nicolae
N. Petra[cu a fost înmormântat la Cimi-
tirul Bellu din Bucure[ti. 

PETRA{CU,  Vasile  (frate cu Petra[cu,
Nicolae, liderul legionar). Înv\]\tor din
comuna Sâmb\ta de Sus – F\g\ra[. Arestat
[i de]inut, împreun\ cu mai multe rude.

PETRA{INCU,  Nicolae.  Arestat
pentru participare la manifesta]ia regalist\
de la 8 noiembrie 1945, din Pia]a Palatului
Regal.

PETRE,  Alexandra.  Din jude]ul
Teleorman. Împu[cat\ de solda]i sovietici,
la 20 septembrie 1944, în comuna Albe[ti.

PETRE,  Alexandrina  I.  N\scut\ la
27 martie 1914. Domiciliu obligatoriu,
1 an [i 10 zile.

PETRE,  Ana.  Din comuna Pucheni
– Prahova. Arestat\ la 23 noiembrie 1956,
anchetat\ la Securitatea Ploie[ti [i con-

damnat\, pentru “favorizarea” lui Dumitru
Petrescu-Marinaru.

PETRE,  Andrei.  Din Ia[i. Condamnat,
prin sentin]a 74/23.01.1951 a Tribunalului
Militar Ia[i, pentru c\ strânsese bani în
scopul sprijinirii organiza]iei na]ional-
]\r\niste înfiin]ate în 1949 la Ia[i, de
profesorul Traian Gheorghiu, la sugestia
lui Adrian Marino, venit de la Bucure[ti
pentru a coordona ac]iunea.

PETRE,  Constantin.  {ofer arestat la
15 august 1949, pentru activitate na]ional-
]\r\nist\. Judecat în lot cu profesorul
Florea Gherda, farmacistul Ionel Ghionea
[i al]i cca. 15 na]ional-]\r\ni[ti, din Cir-
cumscrip]ia 14 – Dude[ti (Bucure[ti).
Condamnat. Deten]ia la Securitatea Rahova
(unde a fost crunt b\tut), Jilava, Gherla [.a.

PETRE,  Constantin.  }\ran din comuna
R\sc\ie]i-Titu. Aparticipat la r\scoala din
comun\, de la 21 ianuarie 1961, împotriva
colectiviz\rii. Activi[tii de partid au fost
alunga]i, iar ma[inile le-au fost r\sturnate.
La auzul clopotelor bisericii, toat\ comuna
a fost în picioare. În cele din urm\, a
intervenit armata [i a arestat cca. 100 de
]\rani, printre care [i Constantin Petre.

PETRE,  Constantin  (frate cu Petrescu-
Marinaru, Dumitru). Din comuna Pucheni
– Prahova. Arestat la 19 septembrie 1956,
de Securitatea Ploie[ti [i condamnat pentru
“favorizarea” fratelui s\u.

PETRE,  Constantin  I.  Din Bucure[ti.
Condamnat, prin decizia 508/30.10.1951,
la 12 luni de munc\ for]at\.

PETRE,  Constantin  I.  (zis Durdan).
N\scut la 1 mai 1941, în comuna Dobro-
te[ti -Ro[iorii de Vede. Aprovocat agita]ie,
cerând cu insisten]\, împreun\ cu al]i ]\-
rani din comun\, ie[irea din colectiva
agricol\. Arestat, anchetat [i condamnat,
în 1960, la 60 de luni de munc\ for]at\.
Deten]ia în lag\re din B\l]ile Dun\rii.
Eliberat la 6 aprilie 1962.

PETRE,  Cristea  Gh.  N\scut în 1920,
în comuna Br\tianu – Ialomi]a. Prizonier
în URSS. Întors în România dup\ amnis-
tie, a fost arestat. Deten]ia la Gherla (de
la 1 decembrie 1955).

PETRE,  Dumitru.  Din preajma comu-
nei Pârscov – Buz\u. Arestat, torturat
în anchet\ [i implicat în procesul înscenat
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organiza]iei anticomuniste Legiunea Al-
bastr\, împreun\ cu Constantin Minea,
într-un lot de 27 de persoane. Condamnat,
prin sentin]a 857/3.09.1957, semnat\ de
pre[edintele completului, Liviu Prun\.
Deten]ia la Buz\u, Jilava, Gherla [.a. 

PETRE,  Dumitru.  Din Dobrogea. Do-
miciliu obligatoriu în B\r\gan.

PETRE,  Elena  Gh.  Din jude]ul Pra-
hova. Împu[cat\ de solda]i sovietici, la
3 septembrie 1944, la Tei[ani.

PETRE,  Enache  D.  N\scut la 6 mai
1934, în jude]ul Constan]a. Domiciliu
obligatoriu, 8 luni.

PETRE,  Eva.  N\scut\ la 14 octombrie
1928, la Lugoj. Arestat\ la 16 ianuarie
1945 [i deportat\ în URSS, la munc\ for-
]at\. A revenit la 22 decembrie 1949.
Stabilit\ la Timi[oara (str. Poiana Rusc\,
nr. 1).

PETRE,  Florea  Gh.  N\scut în 1915,
la Segarcea. Prizonier de r\zboi în URSS.
Revenit în România dup\ amnistie, a fost
arestat. Deten]ia la Gherla (din 1955).

PETRE,  Florea  I.  }\ran din comuna
Tinosu – Prahova. 
Condamnat [i de]i-
nut (1945-47). Re-
arestat la 14 aprilie
1952. F\r\ s\ fie con-
damnat, a fost trimis
în lag\rul de munc\
for]at\ de la Penin-
sula. Eliberat la 31
mai 1954, grav bolnav din cauza regimului
de exterminare care i-a fost aplicat.

PETRE,  Florea  P.  (zis Florea Costache;
frate cu Petre, Gheorghe P. [i nepotul lui
Petrescu-Marinaru, Dumitru). N\scut la
29 martie 1911. Din satul Olaru, comuna
Pucheni – Prahova; provenea dintr-o
familie cu 9 copii. Înv\]\tor, tat\l a 3
copii. Membru P.N.L. (din 1934) [i apoi
P.N.}. (din 1945). {i-a satisf\cut serviciul
militar [i a f\cut r\zboiul în cadrul Re-
gimentului 7 Doroban]i. Arestat la 15 au-
gust 1949 [i condamnat la 3 luni de în-
chisoare, pentru “de]inere de manifeste
du[m\noase”.  Rearestat la 29 iulie 1956
[i anchetat de Constantin Militaru [i lo-
cotenentul Anghel Moldovan, care i-au
înscenat dosarul, acuzându-l c\ redactase

un Preambul al Programului P.N.}. [i c\
depusese jur\mânt pentru partid. Condam-
nat, prin sentin]a 197/24.09.1957, la 25
de ani de munc\ silnic\. Eliberat, prin
gra]iere, în 1964. 

PETRE,  Gheorghe.  Înv\]\tor din
jude]ul Tulcea. Legionar. A plecat în
Germania, în 1941, [i a fost para[utat
în ]ar\, în toamna lui 1945. Arestat.
Deten]ia la Jilava [i în mine de plumb.

PETRE,  Gheorghe.  Vechi membru
P.C.R., participant la greva de la 16 fe-
bruarie 1933, de la Atelierele Grivi]a.
Condamnat de fo[tii lui tovar\[i. Deten]ia
la Peninsula, unde s-a solidarizat cu cei
din Brigada “O.2” disciplinar\, care
refuzau munca for]at\. Pedepsit [i trimis,
la 11 noiembrie 1952, în lan]uri, împreun\
cu Matei B\nic\, Matei Hang, Nistor
Man, Stelian Pintilescu, Remus Radina
[i Ion Tofoleanu, la penitenciarul de la
Poarta Alb\, unde s-au întâlnit cu un prim
lot de pedepsi]i, tot din brig\zile “O”
de la Peninsula, care refuzaser\ [i ei munca
for]at\ [i fuseser\ muta]i la 1 noiembrie
1952. La 19 ianuarie 1953, Gheorghe
Petre a participat, în închisoare, la o grev\
a foamei ini]iat\ de Remus Radina. În
continuare, a fost trimis în lag\rul de la
Gale[. A fost un om demn [i a l\sat în
urm\ o bun\ amintire.

PETRE,  Gheorghe.  Din jude]ul Buz\u.
Judecat în procesul înscenat organiza]iei
anticomuniste Legiunea Albastr\ [i con-
damnat, prin sentin]a 857/3.09.1957, într-
un lot de 27 de persoane. Deten]ia la
Jilava, Gherla [.a.

PETRE,  Gheorghe.  Student la Insti-
tutul de Arte Plastice din Bucure[ti. Con-
damnat. Deten]ia la Jilava [.a.

PETRE,  Gheorghe.  Condamnat ad-
ministrativ. La mijlocul lui septembrie
1953, se g\sea la Poarta Alb\, de[i pedeapsa
îi expirase de peste 4 luni, fapt consemnat
de procurorul care a examinat cazul.

PETRE,  Gheorghe  D.  N\scut la 21
august 1920. }\ran din comuna Alimanu
– Constan]a. Domiciliat în comuna Cobadin.
Domiciliu obligatoriu în B\r\gan, 4 ani.

PETRE,  Gheorghe  D.  N\scut la 10
decembrie 1926, în jude]ul Constan]a.
Prizonier în URSS, 3 ani [i 2 luni.
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Condamnat, în urma unei înscen\ri, la
3 ani de închisoare. Dup\ eliberare, a fost
trimis, cu domiciliu obligatoriu în B\r\gan,
înc\ 3 ani. 

PETRE,  Gheorghe  I.  N\scut la 18
septembrie 1923. }\ran din împrejurimile
Bucure[tiului. Arestat în 1951. A murit
la 10 februarie 1953, în lag\rul de munc\
for]at\ Poarta Alb\, în condi]ii de exterminare. 

PETRE,  Gheorghe  P.  (frate cu Petre,
Florea P. [i nepotul lui Petrescu-Marinaru,
Dumitru). Din satul Olaru, comuna Pu-
cheni – Prahova. Arestat la 29 iulie 1956
[i condamnat, în cadrul procesului însce-
nat lui Dumitru Petrescu-Marinaru, fiind
învinuit c\ îi d\duse acestuia un pistol.
Eliberat, prin gra]iere, în 1964. 

PETRE,  Gheorghe  T.  N\scut la 25
iulie 1924, la Mangalia. Domiciliu
obligatoriu în B\r\gan, 4 ani [i 2 luni.

PETRE,  Gheorghe  T.  N\scut la 26
iunie 1949. Din jude]ul Constan]a. Domici-
liu obligatoriu, împreun\ cu familia, în
B\r\gan, 4 ani [i 2 luni.

PETRE,  Gheorghi]\  I.  N\scut în 1920,
în comuna Boghincea, de la sud de Târgu-
Frumos. Arestat în 1948. A murit la 18
noiembrie 1950, în lag\rul de exterminare
de la Poarta Alb\.

PETRE,  Ilinca  S.  N\scut\ în 1924,
în familia Ruc\reanu. Arestat\ în septem-
brie 1949 [i condamnat\, de Tribunalul
Militar Constan]a, la 5 ani de închisoare.
Dup\ expirarea pedepsei a fost trimis\,
cu domiciliu obligatoriu, în B\r\gan, 1
an [i 8 luni.

PETRE,  Ion.  General, fost comandant
al {colii de Ofi]eri de Rezerv\ de Infanterie.
Arestat de Securitatea din Bac\u [i terorizat
încontinuu de autorit\]ile comuniste.

PETRE,  Ion.  Din Oradea. Condamnat,
pentru “r\spândire de Biblii”.

PETRE,  Ion.  Tân\r din Buz\u. Arestat
în 1942, într-un grup de membri în Fr\]iile
de Cruce. Rearestat de comuni[ti. Deten]ia
la Aiud, unde devenise informatorul
administra]iei închisorii [i al Securit\]ii.
Alucrat în fabrica Aiudului [i a fost eliberat
abia în 1964, prin gra]iere, dup\ 22 de ani
petrecu]i prin închisori. Obedien]a lui fa]\
de autorit\]i nu i-a servit, a[adar, la nimic.
Despre cazul lui Ion Petre ofer\ am\nunte

Vasile Flamur\ care îl cunoscuse, la
Peninsula, [i pe c\l\ul Chirion.

PETRE,  Ion.  Arestat la 4 mai 1949,
torturat la Securitatea Timi[oara [i con-
damnat, prin sentin]a 1.514/28.09.1949,
semnat\ de locotenent-colonelul Mihai
{tef\nescu, la 6 ani de închisoare.

PETRE,  Ion  G.  N\scut la 26 iunie
1949. Deportat, la vârsta de 2 ani, împre-
un\ cu p\rin]ii, în B\r\gan. Domiciliu
obligatoriu, 4 ani [i 6 luni.

PETRE,  Ion  I.  N\scut la 11 ianuarie
1946. Din Constan]a. Domiciliu obligato-
riu, împreun\ cu p\rin]ii, 1 an [i 7 luni. 

PETRE,  Ion  I.  (zis Nic\ Turt\; nepotul
lui Petrescu-Marinaru, Dumitru). N\scut
la 8 decembrie 1921. }\ran din comuna
Puchenii Mari – Prahova. Arestat în 1949.
Rearestat la 11 noiembrie 1956, de Se-
curitatea Ploie[ti, pentru c\ îi f\cuse o
vizit\ lui }ig\nescu, vicepre[edinte P.N.}.
Condamnat, prin sentin]a 197/24.09.1957,
la 18 ani de închisoare, pentru “favoriza-
rea” unchiului s\u. Deten]ia, 7 ani [i 8
luni.

PETRE,  Luca  Gh.  Din Mizil (str.
24 Ianuarie, nr. 30). Arestat de Securitatea
Ploie[ti. Deten]ia 2 ani, 1 lun\ [i 3 zile.

PETRE,  Luca  N.  N\scut la 24 august
1942. Din Constan]a. Domiciliu obligato-
riu, împreun\ cu p\rin]ii, în B\r\gan, 9
luni. A revenit la Constan]a.

PETRE,  Lucia.  }\ranc\ din satul Ciu-
perceni, comuna Cosme[ti – Teleorman.
Arestat\ la 5 iulie 1950 (vezi [i Papuc,
Alexandru; Petrescu, Ion-Puiu).

PETRE,  Maria  Gh.  (rud\ cu Petrescu-
Marinaru, Dumitru). N\scut\ la 24 iunie
1903, la Pucheni – Prahova. Perchezi]ionat\
de locotenentul Minea Balalia [i judecat\
în procesul lui Dumitru Petrescu-Marinaru.

PETRE,  Marin  Gh.  N\scut la 27 august
1922, în jude]ul Constan]a. Domiciliu
obligatoriu în B\r\gan, 1 an [i o lun\.

PETRE,  Marin  I.  N\scut la 11 iulie
1908, în comuna Perie]i – Ialomi]a. Con-
damnat în 1951, la munc\ for]at\. Deten]ia
la Capul Midia, unde a murit în decembrie
1952, în condi]ii de exterminare. Trupul
neînsufle]it i-a fost aruncat într-o groap\
comun\.
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PETRE,  Mihai.  Partizan anticomunist,
condamnat la moarte, în lotul Babadag.
Executat la Timi[oara, în aprilie 1950.

PETRE,  Mihai  M.  N\scut la 24 no-
iembrie 1948, la Constan]a (str. {tefan
cel Mare). Domiciliu obligatoriu în B\-
r\gan, împreun\ cu p\rin]ii, 1 an [i 7 luni.

PETRE,  Nicolae.  N\scut la 21 martie
1937. Domiciliu obligatoriu în B\r\gan,
8 luni.

PETRE,  Nicolae  N.  N\scut la 17 apri-
lie 1921, în jude]ul Constan]a. Domiciliu
obligatoriu, 11 luni.

PETRE,  Nicolae  V.  N\scut în 1911,
în comuna Domne[ti – Arge[ (Muscel).
Cioban. Arestat, torturat [i condamnat,
prin sentin]a 415/15.03.1951 a Tribunalului
Militar Bra[ov, pronun]at\ de pre[edintele
completului, maiorul Teodor Laz\r, [i de
procurorul Nichiforel Trifon, la 1 an de
închisoare, pentru c\ asupra lui fusese
g\sit\, în bordeiul de la Valea Rea, o arm\
pe care o poseda din 1945, f\r\ permis.
A mai fost învinuit [i de “omisiune de
denun]”, pentru c\ îi ad\postise [i îi hr\nise
pe fra]ii Arn\u]oiu, fiind la curent cu fap-
tul c\ ace[tia somaser\ 5 persoane suspecte
s\ se predea [i, fiindc\ acestea r\spunseser\
cu focuri de arme automate, grupul fra]ilor
Arn\u]oiu se angajase în lupt\ [i ucisese
4 dintre membrii celuilalt grup, care se
dovedise a fi o echip\ de securi[ti, condus\
de plutonierul-major Ghervase Bai[. 

PETRE,  Niculi]\.  Membru al grupului
Eliberarea, care luase fiin]\ în 1956, în
timpul Revolu]iei din Ungaria, [i care î[i
propusese s\ îi lichideze pe comuni[tii
care terorizau satul lui N. Petre. Condamnat,
de Tribunalul Militar Ia[i, la 12 ani de
munc\ silnic\, dup\ ce asupra gestionarului
din comun\, descoperit mort, fusese g\sit\
o hârtie pe care erau scrise numele a 14
comuni[ti din comun\, care ar fi urmat
s\ fie pedepsi]i.

PETRE,  Paul.  Student la Facultatea
de Medicin\ din Cluj. Membru al Tineretu-
lui Universitar P.N.}. Participant la
manifesta]ia de 10 Mai, de la Cluj, [i
cel care a alergat [i a tras clopotele în co-
muna M\n\[tur, pentru a le cere ajutorul
]\ranilor de acolo, în momentul în care
comuni[tii atacaser\ [i distruseser\ c\mi-

nul studen]esc Avram Iancu din Cluj.
Acest act al lui a constituit unul dintre
capetele de acuzare de la proces, împreu-
n\ cu apartenen]a lui la o presupus\ “or-
ganiza]ie subversiv\”. Condamnat, în
1949 (sentin]a a fost pronun]at\ în Vine-
rea Mare), la 4 ani de închisoare. Deten]ia
la Pite[ti, unde a f\cut parte din grupul
reeduca]ilor, participând la lovirea al-
tor de]inu]i. În toamna lui 1951, a fost
dus la Peninsula, unde a f\cut parte din
echipa de tor]ionari a lui Ion Bogd\nescu. 

PETRE,  Petri-
[or.  N\scut la 11 sep-
tembrie 1930, în co-
muna Urzicu]a – Dolj.
}\ran arestat [i con-
damnat pentru par-
ticipare la o revolt\
împotriva colec-
tiviz\rii, în 1959.

PETRE,  Radu.  Înv\]\tor din Mara-
mure[. Membru P.N.}. C\s\torit cu o
coleg\ înv\]\toare din jude]ul Neam],
împreun\ cu care s-a stabilit la Agapia.
Arestat în 1951, într-un lot de na]ional-
]\r\ni[ti, avându-l ca [ef pe Gheorghe
(Gic\) M\c\rescu, pre[edintele organiza]iei
de Neam]. Deten]ia la Aiud, unde a lucrat
la strungul de lemn, creând obiecte de
mare frumuse]e. Eliberat, prin gra]iere,
în 1964. 

PETRE,  Sever.  Din Banat. Fost ofi]er,
combatant pe Frontul de Est. Condamnat
în 1949. Deten]ia la Timi[oara, Jilava,
Aiud.

PETRE,  Sorin.  Arestat în 1989, cu
un grup de tineri care umblau, prin centrul
Bucure[tiului, purtând o pancart\ pe care
era scris: “Vrem reforme!” În timp ce
erau fug\ri]i, tinerii au ag\]at pancarta
pe gardul Parcului Ci[migiu.

PETRE,  Stelian  (zis Leiu). Din Pucheni
– Prahova. Arestat la 15 aprilie 1957, de
Securitatea Ploie[ti [i condamnat, prin
sentin]a 40/7.05.1958, în lotul al doilea
al procesului înscenat în jurul lui Dumitru
Petrescu-Marinaru.

PETRE,  {tefan.  Profesor universitar
din Bucure[ti. Arestat în 1958, în urma
denun]ului mamei avocatului Caftangio-
glu (care avea s\ fie [i el condamnat).
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Torturat la Securitatea Uranus, de maiorul
Gheorghe Enoiu, ajutat de tor]ionarii
Virgil Cosma, Ion Sporea, Ion }ârlea [.a.
Judecat, într-un lot din care au f\cut parte
aprox. 20 de intelectuali, [i condamnat.

PETRE,  {tefan  P.  }\ran din comuna
Puchenii Mari – Prahova. Arestat în
decembrie 1956, de Securitatea Ploie[ti.
A ie[it zdrobit din anchetele în care a
fost supus torturii. Condamnat, prin sentin]a
40/7.05.1958, la 6 ani de închisoare, într-
unul dintre procesele înscenate în jurul lui
Dumitru Petrescu-Marinaru. Deten]ia la
Jilava, Gherla [i Peninsula, 5 ani [i 3 luni.

PETRE,  {tefan  T.  N\scut la 1 iulie
1916. Din Dude[ti-Cioplea (Bucure[ti).
Condamnat la munc\ for]at\. Deten]ia în
lag\rul de exterminare Culmea, unde a
murit, la 9 februarie 1953.

PETRE,  T\nase-CChivu  T.  N\scut la
15 octombrie 1905, în comuna C\ciula]i
– Ilfov. Arestat la 11 septembrie 1959,
pentru c\ se opusese colectiviz\rii agricole.
Arestat de Securitate, torturat în anchet\,
la C\ciula]i [i Bucure[ti, [i condamnat,
prin sentin]a 46/17.02.1950, la 5 ani de
munc\ for]at\. Deten]ia în lag\re din
B\l]ile Dun\rii.

PETRE,  Tudor  (Toader).  Student la
Facultatea de Teologie. Arestat în 1948.
Deten]ia la Jilava.

PETRE,  Vasile  (nepot al lui Petrescu-
Marinaru, Dumitru). Înv\]\tor din comuna
Te[ila – Prahova. Condamnat în 1958,
într-unul dintre procesele înscenate în
jurul unchiului s\u.

PETRE,  Vasile  I.  N\scut în 1916. Pri-
zonier de r\zboi, în URSS. La întoarcerea
în ]ar\, dup\ amnistie, a fost arestat. Deten-
]ia la Gherla (de la 1 decembrie 1955).

PETRE,  Vasile  I.  }\ran din comuna
Puchenii Mo[neni – Prahova. Arestat [i
implicat în procesul înscenat, de Securitate,
în jurul lui Dumitru Petrescu-Marinaru.
Condamnat. Deten]ia 3 ani, 11 luni [i 28
de zile.

PETRE,  Vasile  M.  N\scut la 4 mai
1934, în jude]ul Constan]a. Domiciliu
obligatoriu în B\r\gan, 9 luni.

PETRE,  Vasile  T.  Condamnat în 1951.
În septembrie 1953, a fost g\sit la Poarta

Alb\, de un procuror, cu pedeapsa expirat\
de o lun\ [i jum\tate [i neeliberat.

PETRE-GGOVORA,  Gheorghe  (Gri-
gore).  N\scut în 1910, în comuna Orle[ti
– Olt (lâng\ Dr\g\[ani). Preot ortodox,
paroh la Govora Sat. În perioada interbeli-
c\, s-a ocupat de prop\[irea Govorei,
înfiin]ând un c\min popular (pentru care
scria [i punea în scen\ el însu[i scurte
piese de teatru), o banc\ popular\ etc.
Arestat pentru propagand\ liberal\, în
timpul alegerilor din 1946 [i torturat
(unghii smulse etc.), timp de 3 - 4 s\pt\mâni,
de chelnerul Filip, care avea s\ ajung\,
mai târziu, [eful Siguran]ei Vâlcea [i,
apoi, general de securitate. P\rintele Gh.
Petre-Govora a fost eliberat la interven]ia
Patriarhului Justinian, care era vâlcean.
Rearestat în 1953 [i anchetat timp de o
lun\, pân\ dup\ moartea lui Stalin, când
i s-a dat drumul. A mai fost arestat înc\
o dat\. Pasionat de arheologie, a înfiin]at
Muzeul de Arheologie din Govora.

PETREA,  Anton.  N\scut în 1918, în
satul V\rz\re[tii Noi – L\pu[na (Basara-
bia). Tat\l a 5 copii. Arestat de NKVD,
dup\ intrarea trupelor sovietice în Basara-
bia, în 1944, [i deportat în Siberia, la
munc\ for]at\. Cinci ani a dormit în
bordeie, b\tut încontinuu de gardieni,
pentru a munci mai mult. Acas\, i-au
murit so]ia [i 4 dintre cei 5 copii; casa
familiei fusese distrus\ imediat dup\
arestarea lui Anton Petrea. A revenit la
V\rz\re[tii Noi abia în 1987. 

PETREA,  Axenia  N.  N\scut\ în 1922,
în comuna {ipoteni – C\l\ra[i (Basara-
bia). Deportat\ în 1949, în Kurgan, cu ma-
ma ei, Victoria (n. 1887), fiica ei, Valentina
(n. 1944) [i o cumnat\, Maria (n. 1929).

PETREA,  Constantin.  N\scut în 1904,
în comuna B\l\ne[ti – Vrancea. }\ran
arestat. Deten]ia la Râmnicu-S\rat (15
mai – 10 iulie 1951) [i Gherla.

PETREA,  Delia.  N\scut\ la 28 decembrie
1951, în domiciliu obligatoriu, unde erau
deporta]i p\rin]ii s\i, originari din Teremia
Mare. Abia dup\ 4 ani avea s\ cunoasc\
[i ea locurile de ba[tin\ ale p\rin]ilor.

PETREA,  Dumitru.  N\scut în 1907,
în comuna B\l\ne[ti – Vrancea. }\ran
arestat. Deten]ia la Râmnicu-S\rat (25
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mai – 31 august 1951), Gherla [i lag\re
de munc\ for]at\.

PETREA,  Gheorghe  (Mo]u).  Înv\]\tor,
legionar. În toamna lui 1944, a revenit
din Germania [i a fost arestat. Eliberat
în 1945, dup\ semnarea Pactului dintre
legionarii lui Nicolae Petra[cu [i comuni[ti.
Rearestat în 1948. Atrecut prin reeducarea
de la Aiud, din perioada 1962-64 [i a
acceptat s\-[i fac\ autodemascarea.

PETREA,  Maria.  Vezi Petrea, Axe-
nia N. 

PETREA,  Valentina.  Vezi Petrea,
Axenia N.

PETREACOV,  Nicolae.  Avocat
condamnat. A murit în închisoarea de
la Ocnele Mari.

PETREANU,  Alexandru.  Poli]ist
arestat în iulie 1948. Amurit la închisoa-
rea F\g\ra[.

PETREANU,  Feodora  I.  Vezi Petrea-
nu, Ion {t.

PETREANU,  Ion  C.  Din Bucure[ti.
Condamnat, prin decizia M.A.I. 444/
26.09.1951, la 12 luni de munc\ for]at\.
Deten]ia la Canal.

PETREANU,  Ion  {t.  N\scut în 1882,
în comuna Tartaul – Cantemir (Basara-
bia). Deportat în 1941, în Kazakhstanul
de Sud, împreun\ cu so]ia, {tefana (n\scu-
t\ în 1883) [i copiii, Mihai (n. 1910),
Feodora (n. 1916), Vasile [i Sofia.

PETREANU,  Mihai.  Student. Amurit
la închisoarea Jilava.

PETREANU,  Mihai  I.  Vezi Petreanu,
Ion {t.

PETREANU,  Sofia  I.  Vezi Petreanu,
Ion {t.

PETREANU,  Stela.  Student\ din
Arad. Arestat\ [i anchetat\, în timpul
grevei studen]e[ti de la Timi[oara, din
1956.

PETREANU,  {tefana.  Vezi Petreanu,
Ion {t.

PETREANU,  Teodor-NNicolae  (Fay).
N\scut la 1 mai 1926, la Cluj. Student la
Facultatea de Medicin\. Membru activ
al T.U.N.}. Afost unul dintre tinerii care
au r\spândit manifeste de protest, împotriva
condamn\rii frunta[ilor na]ional-]\r\ni[ti.
Arestat la 17 ianuarie 1948 [i condamnat
la 5 ani de închisoare, pentru “r\zvr\tire,

complot [i insurec]ie
armat\”. Deten]ia
la Ministerul de
Interne, Malmaison,
Jilava, V\c\re[ti,
Pite[ti, unde a trecut
prin torturile reedu-
c\rii, lag\rul Colum-
bia (mai 1950) [i

Peninsula (din toamna lui 1950), unde
a fost inclus în brigada lui Bogd\nescu,
în cadrul c\reia a cunoscut munca demen]ial\.
A reu[it, totu[i, s\ îi previn\ pe ceilal]i
de]inu]i s\ se fereasc\ de cei din Brig\zile
13 [i 14 de reeduca]i. Bolnav, a ajuns
în brigada de inap]i, care lucrau în gr\din\.
Dup\ moartea lui Stalin [i închiderea
Canalului, a fost trimis la Aiud (18
iulie 1953), de unde a fost eliberat. Rearestat
în decembrie 1958, ca recidivist, anchetat
cu brutalitate, la Securitatea Uranus, de
maiorul Gheorghe Enoiu [i tor]ionarii
acestuia, [i condamnat la 15 ani de
închisoare, pentru c\ fuseser\ g\site la
el poezii “du[m\noase interzise”. Deten]ia
la Malmaison, în lag\re de munc\ for]at\
din B\l]ile Dun\rii, la Gala]i [i Boto[ani,
de unde a fost eliberat în 1964, prin gra]iere. 

PETREANU,  Vasile  I.  Vezi Petreanu,
Ion {t. 

PETRENCIU,  V.  Fost prefect de
Berezovca – Transnistria, în timpul ad-
ministra]iei române[ti. Condamnat. În
1954 se afla la Jilava.

PETRENCO,  Ana  V.  Vezi Petrenco,
Filip I.

PETRENCO,  Boris  F.  Vezi Petrenco,
Filip I.

PETRENCO,  Claudia.  Vezi Petrenco,
Gheorghe.

PETRENCO,  Filip  I.  N\scut în 1909,
la Chi]cani – Basarabia. Condamnat în
1945, de sovietici, la 10 ani de munc\
silnic\, pentru “colabora]ionism”. So-
]ia lui, Ana (n\scut\ în 1907) [i copiii,
Ion (n. 1937), Boris (n. 1941) [i Ilie au
fost deporta]i în 1949, în Tiumen (Siberia). 

PETRENCO,  Gheorghe.  Din Soroca
– Basarabia. Deportat la 13 iunie 1941,
în Siberia, împreun\ cu so]ia, Claudia.

PETRENCO,  Ilie  F.  Vezi Petrenco,
Filip I.
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PETRENCO,  Ion  F.  Vezi Petrenco,
Filip I.

PETRENI,  Serghei.  Din satul Costin-
ceni – Noua Suli]\ (Bucovina de Nord).
Arestat, într-un grup de 12 tineri, [i depor-
tat în Donbass, la munc\ for]at\. A su-
pravie]uit regimului dur de deten]ie.

PETRESCIUC,  Vasile.  Din Hotin
– Basarabia. Deportat de sovietici în
Siberia, la 25 iunie 1941, când trupele
române se aflau la cca. 20 de kilometri
de Hotin.

PETRESCU.  Tipograf la Cartea Ro-
mâneasc\. Arestat dup\ 6 martie 1945.
A murit la 16 iulie 1945, în lag\rul de
la Caracal.

PETRESCU.  C\pitan în Marina Co-
mercial\. Arestat în 1950 [i condamnat,
pentru “uneltire”. Deten]ia la Jilava [i
Gherla.

PETRESCU.  Inginer la Uzinele I.A.R.
Bra[ov. Prizonier de r\zboi în URSS.
Revenit în România, a fost arestat [i închis.

PETRESCU.  Profesor. Fost coleg
al M. S. Regelui Mihai I, în clasa special\
a acestuia. Arestat de Securitate [i anche-
tat. Deten]ia la Jilava.

PETRESCU.  Profesor. Fost membru
al partidului condus de Octavian Goga
[i A. C. Cuza. Condamnat. Deten]ia la
Jilava.

PETRESCU.  Preot ortodox din comuna
Lop\tari – Buz\u. Arestat de Securitatea
Ploie[ti [i anchetat cu brutalitate.

PETRESCU,  Adrian.  Medic dentist,
la Unitatea Militar\ de Avia]ie din Buz\u.
C\pitan. Rud\ cu Radu Gyr. I-a îngrijit,
în 1938, pe de]inu]ii din lotul lui Corneliu
Zelea-Codreanu. Arestat în 1948, torturat
la Securitatea din Bra[ov [i condamnat.

PETRESCU,  Alexandra.  Din Bistri]a-
N\s\ud. Arestat\ [i condamnat\ de Tri-
bunalul Militar Cluj. Deten]ia la Jilava
[i Mislea.

PETRESCU,  Alexandru.  }\ran din
comuna Dobroe[ti, de pe râul Mosti[tea.
Arestat pentru participare la r\scoala
]\r\neasc\ de la 7 iulie 1950. Dus la Jilava
[i torturat în anchet\, la Securitatea din
Calea Rahovei, unde i s-a înscenat un
proces pentru “r\zvr\tire”. Condamnat

la 5 ani de închisoare. Deten]ia la Peninsula
[i Gherla.

PETRESCU,  Alexandru.  Avocat din
Bucure[ti. Ginerele fostului ministru-
subsecretar de stat, Gheorghe Leon. Arestat
[i condamnat. Deten]ia la Jilava [i Aiud.

PETRESCU,  Alexandru  Gh.  N\scut
la 23 mai 1882. Profesor universitar.
Arestat la 17 iulie 1952, a murit în anchet\.

PETRESCU,  Anesti.  Arestat [i
condamnat. Deten]ia în lag\rul de la Poarta
Alb\ (1950), unde a fost supus regimului
dur de munc\ for]at\, zilnic, de la 6.00
la 18.00, al\turi de alte 12.000 de de]inu]i.
Revelionul 1950-51 l-a “s\rb\torit” prin
munc\. Pe toat\ durata deten]iei, Anesti
Petrescu nu [i-a pierdut speran]a în “venirea
americanilor”.

PETRESCU,  Angela.  N\scut\ la
13 februarie 1922, la Lupeni. Domiciliu
obligatoriu în B\r\gan, din 1951. Ulterior,
s-a stabilit la Timi[oara (Pia]a Bihor,
nr. 15).

PETRESCU,  Artemie  (al lui Ioan).
Una dintre cele 142 de victime ale masacru-
lui sovietic din P\tr\u]i – Bucovina, ale
c\ror nume se reg\sesc pe monumentul
comemorativ din comun\. Aceea[i soart\
cu tat\l lor au avut-o Aurora, Olimpia
[i Traian, fiind [i ei extermina]i de sovietici.

PETRESCU,  Aurel.  Student arestat
în 1948, pentru activitate legionar\. Con-
damnat la aprox. 10 ani de închisoare.
Deten]ia la Jilava, Pite[ti [i Gherla, în
timpul reeduc\rii.

PETRESCU,  Aurelia.  Sora scriitoru-
lui Cezar Petrescu. Medic stomatolog.
Arestat\ în 1952 [i condamnat\ la 2 ani
de închisoare.

PETRESCU,  Aurora  (a lui Artemie).
Vezi Petrescu, Artemie.

PETRESCU,  Barbu  I.  Domiciliat
în Târgu-Jiu. Ridicat de Securitate, la 1
ianuarie 1950 [i deportat. Domiciliu
obligatoriu în Dobrogea, pân\ în 1958.

PETRESCU,  Constantin.  N\scut la
29 septembrie 1894, în satul Nuci, comu-
na Merii Petchii – Ilfov (nordul jude]u-
lui). Absolvent al Seminarului Nifon din
Bucure[ti (1916) [i al {colii de Ofi]eri
de Infanterie, ie[ind sublocotenent (1917).
A luptat în Primul R\zboi Mondial, la
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M\r\[e[ti. Trimis în 
Fran]a, pentru studii
[i specializare (1918-
22). Comandant al
Legiunii de jandarmi
din jude]ul Cetatea
Alb\ din Basarabia
(1925-34) [i al celei
din Dâmbovi]a (1934-
40). În al Doilea R\zboi Mondial, a luptat
pe Frontul de Est, pân\ la Cotul Donului.
În 1943, a fost numit pretor militar în
zona Odessa – Tiraspol. Colonel. La
25 august 1944, a fost luat prizonier de
c\tre sovietici, care l-au condamnat la 25
de ani de închisoare. În acela[i timp, în
România i-a fost intentat un proces pentru
“activitate intens\ împotriva clasei
muncitoare” [i a fost condamnat, în
contumacie, la închisoare pe via]\. Re-
venit în ]ar\ la 30 noiembrie 1955,
dup\ amnistia sovietic\, a fost arestat [i
dus la Jilava. I-a fost redeschis procesul
[i a fost achitat. Eliberat la 3 aprilie 1956.
Rearestat la 1 august 1959, anchetat [i
condamnat, prin sentin]a 125/4.10.1960,
la închisoare pe via]\, pentru “crim\ de
activitate intens\ împotriva clasei munci-
toare [i a mi[c\rii muncitore[ti”. În reali-
tate, C. Petrescu organizase Legiunea de
jandarmi din jud. Dâmbovi]a, în vederea
descoperirii comuni[tilor [i îi arestase,
la sfâr[itul lui 1935, în comuna Ulmi, pe
Nicolae Ceau[escu [i pe Vladislav Taniv-
schi, afla]i acolo pentru o [edin]\ comunis-
t\, [i îi trimisese la Bra[ov, pentru a fi
judeca]i. C. Petrescu a fost eliberat la 3
august 1964, dup\ ce f\cuse, în total, în
URSS [i în România, 17 ani de închisoare
politic\. So]ia, Silvia, [i cei doi copii ai
s\i, Daniel [i Silviu, au fost [i ei aresta]i. 

PETRESCU,  Constantin.  N\scut la
21 mai 1921. Negustor de fructe domiciliat
la Constan]a (str. Mihai Viteazul, nr. 77).
Arestat [i condamnat, prin sentin]a 23/
21.01.1949 a Tribunalului Militar Con-
stan]a, semnat\ de pre[edintele comple-
tului, colonelul Constantin Pavelescu, la
10 ani de munc\ silnic\, 5 ani degradare
civic\ [i 2000 de lei amend\.

PETRESCU,  Constantin.  Elev din
Turnu-Severin. Condamnat în 1949. De-
ten]ia la Târg[or.

PETRESCU,  Constantin.  Din Bucu-
re[ti. Condamnat, prin decizia M.A.I.
446/27.09.1951, la 24 de luni de munc\
for]at\.

PETRESCU,  Constantin.  Medic din
Bucure[ti. Adeschis, în 1947, în cabinetul
s\u, un cerc de magie [i ocultism, în cadrul
c\ruia a c\utat s\-[i promoveze calit\]ile
sale de medium (condusese na[teri f\r\
dureri, cu femei aflate în stare de hipnoz\),
sub îndrumarea mentorului s\u, Ioan
Berchi. Arestat în 1954, în urma unui de-
nun]. Condamnat la 10 ani de închisoare,
pentru “complot împotriva ordinii de
drept”.

PETRESCU,  Constantin.  Din Timi-
[oara (str. Pestalozzi, nr. 14). Anchetat
în noiembrie 1956, de c\pitanul Arge[ea-
nu, procuror militar, în leg\tur\ cu par-
ticiparea la revolta studen]easc\ din 1956. 

PETRESCU,  Constantin.  N\scut la
25 iunie 1929, în Banat. Condamnat.

PETRESCU,  Constantin.  Rud\ cu
Elena Ceau[escu. Condamnat. Deten]ia
la Aiud (1970-76).

PETRESCU,  Constantin.  Pre[edinte-
le avoca]ilor din jude]ul Prahova. Arestat
în 1978, din cauza unei pledoarii.

PETRESCU,  Constantin  (Tic\).  Tân\r
medic din Timi[oara. Arestat la 4 mai
1949 [i condamnat, prin sentin]a 1.514/
28.09.1949, semnat\ de locotenent-
colonelul Mihai {tef\nescu, la 6 ani de
închisoare. Deten]ia la Pite[ti (din toamna
lui 1949), unde s-a îmboln\vit de T.B.C.,
[i Târgu-Ocna (din aprilie 1950). Nu a
fost reeducat. 

PETRESCU,  Constantin  (Titel).  N\scut
la 5 februarie 1888,
la Craiova. Aurmat
studii de drept la
Paris [i a practicat
avocatura la Bucu-
re[ti. Militant so-
cial-democrat, dup\
Primul R\zboi Mon-
dial, în contextul

încerc\rii aripii moscovite de a distruge
partidul socialist, prin formarea unui
minuscul Partid Comunist, cu aprox. 500
de membri. În 1920, Partidul Socialist
participase pentru prima oar\ la alegerile
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parlamentare din România, prezentând
candida]i atât la Camer\, cât [i la Senat.
Totu[i, grupul infiltrat de Moscova (radicalii
care militau pentru “revolu]ia mondial\”)
a impus, în discu]iile de la Harkov, ex-
cluderea din partid a unor vechi sociali[ti,
precum Ion Fluera[ (unul dintre principalii
partizani ai unirii Transilvaniei cu Româ-
nia, în 1918), doctorul Ghelerter, George
Grigorovici, Iosif Jumanca [.a. La 8 mai
1921, în cadrul Congresului general al
Partidului Socialist, care s-a desf\[urat
la Bucure[ti, radicalii au anun]at, la ordi-
nul Moscovei, transformarea Partidului
Socialist în Partidul Comunist din Româ-
nia (PCdR), c\ruia aveau s\-i fie puse
bazele institu]ionale la Ploie[ti, în octom-
brie 1922 [i care avea s\ se afilieze la In-
terna]ionala Comunist\. Sociali[tii vechi,
modera]ii care urmau tradi]ia occidental\
[i erau adep]i ai regimului democratic,
în frunte cu Vasile Anagnoste, Ilie Mosco-
vici, Constantin-Titel Petrescu, Constantin
Popovici [i Emil Socor, [i-au continuat
activitatea în cadrul Partidului Social
Democrat din România (P.S.D.R.), înfiin-
]at în 1927, ca urma[ al Federa]iei Partide-
lor Socialiste din România (între 1922 [i
1927, Titel Petrescu fusese secretar-gene-
ral al acesteia). Constantin-Titel Petrescu,
figura dominant\ a social-democra]iei
române[ti, a condus partidul în perioada
interbelic\ [i sub dictaturile care au urmat,
încercând întotdeauna s\ apere interesele
muncitorilor din România. În 1938, când
i s-a oferit pozi]ia de subsecretar de stat
al lui Mihai Ralea (care se raliase politicii
Regelui Carol II), Petrescu a spus: “Trebuie
s\ vorbesc [i cu domnul Iuliu Maniu”
[i nu a intrat în guvern. În schimb, din
partea P.S.D.R. a intrat, în guvernul carlist,
George Grigorovici. În septembrie 1943,
Titel Petrescu a aderat la Frontul Patriotic
Antihitlerist, iar în aprilie 1944 a accep-
tat crearea Frontului Unic Muncitoresc.
Începând cu mai 1944, a f\cut parte din
comitetul central de ac]iune al celor patru
partide din Blocul Na]ional Democratic
(constituit la 20 iunie 1944), care urm\reau
r\sturnarea regimului mare[alului Ion
Antonescu [i retragerea României din
alian]a cu Germania, al\turi de Iuliu Maniu

(P.N.}.), Constantin I. C. Br\tianu (P.N.L.)
[i Lucre]iu P\tr\[canu (PCdR). În guvernul
constituit, sub conducerea generalului
Constantin S\n\tescu, chiar în seara lui
23 august 1944, dup\ arestarea lui Ion
Antonescu, Titel Petrescu a fost numit
Ministru de Stat (f\r\ portofoliu). În sep-
tembrie 1944, Constantin-Titel Petrescu
declara presei str\ine: “Partidul Social
Democrat, de[i scos în afara legii [i tr\ind
în clandestinitate, s-a manifestat împotriva
hitleriz\rii ]\rii noastre [i a intr\rii noastre
în r\zboi al\turi de puterile Axei”. Dup\
august 1944, comuni[tii, care militau
pentru trecerea rapid\ de la capitalism la
socialism, au început din nou s\ lucreze
pentru desfiin]area P.S.D.R., beneficiind,
de data aceasta, de sprijin sovietic nemijlo-
cit. P.S.D.R. a f\cut parte, începând cu
octombrie 1944, din Frontul Na]ional
Democrat, al\turi de PCdR [i Frontul
Plugarilor al dr. Petru Groza, p\r\sind
astfel Blocul Na]ional Democratic. În
martie 1945, C. Titel Petrescu, în numele
Comitetului Central al P.S.D.R., trimitea
o scrisoare Comitetului Central al PcdR,
în care se plângea de persecu]iile la
care social-democra]ii erau supu[i de co-
muni[ti, colegii lor de Front Unic Muncito-
resc: “Dificult\]i [i frecu[uri continu\
din cauza atitudinii sectare [i chiar deschis
ostile a numero[i tovar\[i comuni[ti fa]\
de partidul nostru [...] prin tendin]a de a-
i elimina pe social-democra]i [din pozi]ii
publice] [i chiar prin arestarea lor. [...]
Pentru a pune cap\t tuturor plângerilor,
frecu[urilor [i neîn]elegerilor, toate co-
mitetele sindicale de fabric\ [i de uniune
ar trebui realese. Alegerile s\ se fac\ pe
liste comune, dar cu o reprezentare adecvat\
a ambelor partide. Dac\ nu se ajunge la
un acord, atunci alegerile s\ se desf\[oare
pe liste separate, prin vot secret. Noile
comitete se vor constitui atunci propor]io-
nal cu voturile ob]inute de fiecare partid.
Partidul Comunist s\ nu se mai amestece
în treburile sindicale” (apud Dinu C.
Giurescu, Guvernarea Nicolae R\descu,
Ed. ALL, Bucure[ti, 1996, pp. 52-55).
Evident, comuni[tii nu au dat curs acestor
propuneri, care ar fi dat câ[tig de cauz\
social-democra]ilor, mult mai populari
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în rândurile maselor sindicale. Titel Pe-
trescu s-a zb\tut pân\ la cap\t pentru sal-
varea minusculei sale forma]iuni politice,
Partidul Social Democrat Independent
(ap\rut dup\ sciziunea P.S.D.R., din
februarie-martie 1946; “minoritarii” fideli
liniei lui Titel Petrescu doriser\ ca Partidul
Social Democrat s\ participe la alegerile
din noiembrie 1946, pe liste separate,
[i nu al\turi de comuni[ti). P.S.D.R. avea
s\ sfâr[easc\, în cele din urm\, prin a fi
înglobat în noul P.M.R., mânuit de comu-
ni[ti (dup\ congresul de la 21-23 februarie
1948). Pentru c\ nu a acceptat pactul
cu comuni[tii [i a r\mas fidel principiilor
democrat-umanitare, Titel Petrescu a fost
arestat, în noaptea de 5 spre 6 mai 1948,
împreun\ cu unii dintre principalii s\i
colaboratori: Adrian Dumitriu, Constan-
tin Mota[, Adrian Stambuliu, P. P. St\nescu
[.a. Al]i membri de frunte ai P.S.D.R.
[i lideri sindicali aveau s\ fie aresta]i în
noaptea de 13 spre 14 iunie 1949. Titel
Petrescu (condamnat, în 1952, la munc\
silnic\ pe via]\) [i colaboratorii s\i au
fost tortura]i [i de]inu]i mai bine de 7 ani.
Dup\ moartea lui Stalin, s-a încercat o
a[a-zis\ “reconciliere” cu fo[tii lideri so-
cial-democra]i. Înainte ca Gh. Gheorghiu-
Dej s\ participe, în februarie 1956, la
Congresul al XX-lea al P.C.U.S., de la
Moscova, în cadrul c\ruia aveau s\ fie
denun]ate crimele perioadei staliniste,
Titel Petrescu a fost gra]iat de restul
pedepsei, în baza decretului 555/8.12.1955.
Înainte de a ie[i pe poarta închisorii,
scrisese un text care a fost publicat în
Scânteia, la 18 decembrie, [i în Glasul
Patriei, la 30 decembrie 1955. În respectiva
Scrisoare, spunea c\ ajunsese la “unele
concluzii dup\ o lung\ [i matur\ gândire”,
care îi permiseser\ s\ ia cuno[tin]\ de
gre[elile lui “fa]\ de linia dreapt\ urmat\
de partidul muncitoresc. Poporul, care
atât de mult a suferit în trecut [i care în
prezent are parte de o via]\ nou\ [i fericit\,
trebuie s\ în]eleag\ aceste sl\biciuni
inerente unei perioade de transform\ri
istorice...”. Titel Petrescu acceptase s\
scrie acest text, prin care abdica de la
convingerile sale, primind promisiunea
solemn\ a comuni[tilor, c\ aveau s\ fie

elibera]i to]i colaboratorii [i prietenii
fostului lider social-democrat, care se
aflau în închisori. Acest lucru s-a petrecut,
într-adev\r, prin decretul de la 24 aprilie
1956, dar nu ca un efect al promisiunilor
c\tre Titel Petrescu, ci al interven]iei
liderului laburist britanic Hugh Gaitskell.
Ajuns acas\, Titel Petrescu a în]eles c\
fusese min]it. So]ia, Sofia (Fifi), îi fusese
[i ea arestat\, iar locuin]a din str. dr. Mar-
covici, confiscat\. A primit, în schimb,
o garsonier\ aflat\ în vecin\tatea Direc]iei
Mili]iei, pentru a fi mai u[or de suprave-
gheat. A murit profund decep]ionat, la
1 septembrie 1957, [i a fost înmormântat
la Cimitirul Bellu din Bucure[ti.  

PETRESCU,  Costel.  Fost inspector
în cadrul Prefecturii Poli]iei Capitalei.
Arestat în 1949. Deten]ia la Târg[or [i
F\g\ra[ (unde se g\sea în 1952).

PETRESCU,  Cristian.  Din jude]ul
Dolj. Condamnat în 1950. Deten]ia la
Gherla [i minele de plumb de la Baia Sprie.

PETRESCU,  Cristian-CConstantin.
Conferen]iar la Academia de Studii
Comerciale din Bucure[ti. Condamnat
în 1948. Deten]ia la Aiud. A f\cut parte
din comitetul unei Asocia]ii a De]inu]ilor
Politici, împreun\ cu personalit\]i politice
care fuseser\ încarcerate la Aiud, înce-
pând cu 1948. Descoperit de organele
Securit\]ii din Aiud, la 29 iunie 1954. În
închisoare, de]inu]ii neavând acces la
c\r]i sau ziare, purtau discu]ii [i organizau
chiar “conferin]e” pe diverse teme, activi-
tate intelectual\ pe care administra]iile
închisorilor nu au reu[it niciodat\ s\ o
în\bu[easc\ cu des\vâr[ire. 

PETRESCU,  Daniel  C.  (fiul cel mare
al lui Petrescu, Con-
stantin, comandan-
tul de jandarmi, [i
al Silviei; frate cu
Petrescu, Silviu C.).
N\scut în 1930. Ab-
solvent al Liceului
Ien\chi]\ V\c\res-
cu din Târgovi[te

(1948). Ca elev, în perioada 1946-47, a
participat, al\turi de neînfricatul Traian
(Geagu) Marinescu, la ac]iuni împotriva
abuzurilor comuni[tilor (falsificarea ale-
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gerilor din noiembrie 1946 etc.). Arestat
temporar, nu a fost judecat [i a fost elibe-
rat. Arestat în 1954 [i ]inut în anchet\ 2 ani
[i 2 luni, f\r\ a fi judecat. Rearestat în 1959
[i anchetat, de data aceasta, 2 ani [i 3
luni. Eliberat în 1962, f\r\ s\ fie judecat.
Arestat înc\ o dat\ în 1972 [i eliberat în
acela[i an, la 21 iunie. La 23 iunie 1972,
a fost g\sit în comuna Lungule]u – Dâmbo-
vi]a, pe marginea [oselei, grav lovit la cap.
Dus la Spitalul nr. 9 din Bucure[ti de c\-
tre c\pitanul de securitate, Constantin
Lep\dat (care nu a vrut s\-[i divulge
identitatea la spital). A murit în spital, în
condi]ii neelucidate, la 3 iulie 1972.  

PETRESCU,  David.  N\scut în 1904,
în jude]ul Romana]i. Partizan anticomu-
nist din grupul aflat în Mun]ii Arnota.
Condamnat la moarte în 1949 [i executat
la Jilava, în 1950.

PETRESCU,  David.  Din P\tr\u]ii de
Jos – Bucovina. Omorât de sovietici, la
1 aprilie 1941, în masacrul de la Fântâna
Alb\.

PETRESCU,  Dumitru.  General. Fost
ata[at militar al României la Washington.
Ministru de Interne. Arestat [i anchetat
pentru leg\turile avute cu maiorul Nicolae
Dabija, [eful partizanilor anticomuni[ti
din Muntele Mare din Apuseni. 

PETRESCU,  Dumitru.  Din Bucure[ti
({os. Basarab, nr. 164). Arestat pentru
participare la manifesta]ia de la 8 noiem-
brie 1945, din Pia]a Palatului Regal.

PETRESCU,  Dumitru.  N\scut în
1903. A murit la închisoare, în 1960.

PETRESCU,  Dumitru  C.  Din Bucu-
re[ti (str. Cri[ului, nr. 18). Participant
la mitingul promonarhist din Pia]a Palatu-
lui Regal, de la 8 noiembrie 1945. Lo-
vit cu o rang\ de fier în cap, dintr-o ma[i-
n\ cu muncitori adu[i pentru a risipi
manifesta]ia anticomunist\. Afost dus la
Spitalul Col]ea.

PETRESCU,  Dumitru  C.  Vezi Pe-
trescu-Marinaru, Dumitru C.

PETRESCU,  Dumitru  D.  Din jude]ul
Dolj. Domiciliu obligatoriu în B\r\gan.

PETRESCU,  Eftimie  N.  N\scut la
4 septembrie 1925, în comuna Mih\ile[ti
– Vâlcea, din p\rin]i înv\]\tori. Absolvent
al Liceului Gh. Laz\r din Bucure[ti. 

S-a înscris la {coala de Ofi]eri de Rezerv\
de Geniu din Bucure[ti, dar aceasta s-a
mutat la G\e[ti. S-a înscris la Facultatea
de Fizico-Chimice din Bucure[ti. Apar-
ticipat la manifesta]iile studen]e[ti anti-
comuniste [i a fost arestat [i de]inut, în
1945 (o lun\) [i 1946 (4 luni), pentru “ati-
tudine du[m\noas\” împotriva guvernului
Petru Groza. Neavând nici o condamnare
penal\, a fost admis, în 1947, la {coala
de Ofi]eri de Jandarmi, pe care a absolvit-
o la 1 mai 1949. Sublocotenent în cadrul
Centrului de Instruc]ie al Securit\]ii
din F\lticeni. Împreun\ cu Vasile Ro[u
[i Emilian S\ndulescu, a format un “grup
subversiv” care avea vederi identice cu
cele ale organiza]iei anticomuniste G\rzile
Decebal, conduse de medicul Gheorghe
Gh. Vasilache. Cu to]ii urm\reau ca, în
cazul izbucnirii unui conflict, s\ ocupe
cazarma [i s\ predea armamentul [i
muni]iile partizanilor din mun]i. Sus]ineau
cauza democra]iei liberale [i a monarhiei
constitu]ionale. Arestat în septembrie
1949, împreun\ cu 32 de cadre militare
(ofi]eri [i subofi]eri de la Centrul de In-
struc]ie F\lticeni). Ancheta]i la Suceava
[i judeca]i. Eftimie Petrescu a fost condam-
nat, de Tribunalul Militar Ia[i, la 19 sep-
tembrie 1950, la 20 de ani de munc\
silnic\. Procesul a fost rejudecat în perioa-
da 1957-1961 [i pedeapsa i-a fost redus\
la 13 ani de temni]\ grea. Deten]ia la
M.A.I., Suceava, Aiud, Ocnele Mari, Ji-
lava, Ia[i [i din nou Aiud, de unde a
fost eliberat, în 1962. În timpul deten]iei,
a scris, pe coji de s\pun, poezii, publicate
apoi (De vorb\ cu Isus etc.).

PETRESCU,  Elena.  Din Lugoj. Ares-
tat\ în 1949, pentru c\ îi b\tuse, la ma[ina
de scris, câteva adrese episcopului greco-
catolic, Ioan Ploscaru. Eliberat\, f\r\
s\ fie judecat\.

PETRESCU,  Elena.  N\scut\ la 9 de-
cembrie 1949, în Bucure[ti. Dansatoare.
La 7 mai 1969, a plecat cu un contract
pentru 2 luni, în Turcia, dar nu a depus
cotele pentru O.S.T.A. [i nici nu s-a
mai întors în ]ar\. Securitatea a trimis-o
în judecat\. A fost condamnat\ în lips\.

PETRESCU,  Elena  A.  N\scut\ la 30
martie 1906, la Constan]a. Domiciliu
obligatoriu în B\r\gan, 1 an [i 7 luni.
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