
Gheorghe Enoiu, care l-a implicat într-
un proces al unui grup care e[uase în
organizarea unei manifesta]ii anticomu-
niste, în 1956. Condamnat, prin sentin]a
636/19.06.1959. Deten]ia la Malmaison,
Uranus, Jilava, Gherla [i lag\re de exter-
minare din Balta Br\ilei [i Delta Dun\rii.

PAVLOVICI,  Ghena.  Vezi Pavlovici,
Andria.

PAVLOVICI,  Magdalena.  N\scut\
la 11 august 1916, la Timi[oara (Bd. Ce-
t\]ii, nr. 62). Deportat\ de sovietici, la 17
ianuarie 1945, la munc\ for]at\. Eliberat\
la 14 decembrie 1949. 

PAVLOVICI,  Mihai.  N\scut la 7
noiembrie 1925, în Basarabia. Refugiat
la Chi[oda, dup\ invazia sovietic\. Do-
miciliu obligatoriu în B\r\gan, din 1951.

PAVLOVICI,  Paulina.  Din Denta –
Timi[. Deportat\ într-un lot de 46 de per-
soane, la 18 iunie 1951. Domiciliu obli-
gatoriu în B\r\gan, la L\]e[ti, 4 ani [i o lun\.

PAVLOVICI,  Pava.  Vezi Pavlovici,
Andria.

PAVLOVICI,  Slavianca.  Vezi Pavlovici,
Andria.

PAVLOVICI,  Teodor.  Din satul Buda
Mic\ – Noua Suli]\ (Bucovina). Victim\
a trupelor sovietice, în perioada 1940-41.

PAVLOVICI,  Tilic  D.  N\scut în 1882,
la Chi[in\u – Basarabia. Condamnat de
sovietici, în 1949, la 8 ani de munc\
silnic\. Reabilitat, post-mortem, în 1991.

PAVLOVICI,  Valeria.  Din jude]ul
Dolj. Domiciliu obligatoriu în B\r\gan,
din 1951.

PAVLOVSCHI,  Cleopatra.  Vezi
Pavlovschi, Pavel S.

PAVLOVSCHI,  Elena  P.  Vezi
Pavlovschi, Pavel S.

PAVLOVSCHI,  Pavel  S.  N\scut în
1899, la Chi[in\u – Basarabia. Deportat
de sovietici, în 1949, în regiunea Tiumen,
împreun\ cu so]ia, Cleopatra (n\scut\ în
1898) [i fiica, Elena (n. 1928). Cauza lui
a fost clasat\ în 1964. So]ia [i fiica au
supravie]uit deport\rii [i s-au întors în
Basarabia.

PAWITSCH,  Martin.  Din Glogov\]
– Timi[. De na]ionalitate german\. De-
portat de sovietici, la 15 ianuarie 1945.
Amurit în minele din Donbas, în condi]ii
de exterminare.

PAXIM,  Vasile  A.  N\scut în 1918.
Prizonier în URSS, amnistiat. În decembrie
1956, a fost închis la Gherla.

PAXIMADE,  Alfred.  Director General
al Poli]iei. Arestat la 20 iulie 1948 [i con-
damnat la 18 ani de închisoare. Deten]ia
la Jilava, Târg[or, Aiud [i F\g\ra[. Eliberat
prin gra]iere (decizia 411/27.07.1964).

PAXIMOS,  Mihai.  N\scut la 20
noiembrie 1920, la Ploie[ti. Regizor la
Lupeni, Timi[oara [i Bucure[ti. Arestat
între 11 noiembrie 1959 [i 1 septembrie
1960. Deten]ia la Prefectura Capitalei,
V\c\re[ti [i Pope[ti-Leordeni.

PAXIN,  Victor  A.  Prizonier în URSS,
amnistiat. A revenit în România, la 30
noiembrie 1955, [i a fost aruncat în tem-
ni]ele comuniste. Deten]ia la Gherla.

PAZARIN,  Vladimir  V.  Din Cubol]a
– Sângerei. Condamnat de sovietici, în
1946, la 15 ani de munc\ silnic\. Deportat
în Siberia.

PAZLÂC|,  Constantin.  Arestat în
1951. Deten]ia la Poarta Alb\, unde a
[i murit, la 13 noiembrie 1952, din cauza
condi]iilor de munc\.

PAZNICU,  Alexandru.  A pus, în
1950, bazele unei organiza]ii anticomu-
niste, care viza r\sturnarea regimului [i
din care mai f\ceau parte Ioan Abunei,
Gheorghe Ciopraga, Dumitru R\]oi [.a.
Arestat în august 1950 [i torturat la Se-
curitatea din Ia[i. Condamnat, în urma
unui proces înscenat, prin sentin]a 951/
27.12.1950. Deten]ia la Gherla, Poarta
Alb\ [.a. 

PAZNICU,  Gheorghe.  Muncitor din
Gala]i. Condamnat în 1948. S-a îmbol-
n\vit din cauza torturilor la care a fost
supus de Petrache Goiciu, la închisoarea
Gala]i, [i a ajuns la închisoarea Târgu-
Ocna. 

P|CAL|,  Ion.  C\pitan de tancuri.
Prieten cu episcopul Ioan Suciu, arestat
în 1949. Condamnat, [i el, în 1949, pentru
propagand\ religioas\ greco-catolic\.
Deten]ia la Jilava [i Aiud.

P|C|L|U,  Ariton  D.  N\scut în 1898,
în comuna Bocani – F\le[ti (Basarabia).
Deportat de sovietici, în 1949, în Kurgan,
împreun\ cu so]ia, pentru apartenen]\
la secta Martorilor lui Iehova.
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P|C|L|U, Petru  D.  (frate cu P\c\l\u,
Ariton D.). N\scut în 1900, în comuna
Bocani – F\le[ti. Deportat de sovietici,
în 1949, în Kurgan, împreun\ cu so]ia. 

P|C|TOS,  Ana.  Vezi P\c\tos, Va-
sile N.

P|C|TOS,  Claudia  V.  Vezi P\c\tos,
Vasile N.

P|C|TOS,  Dumitru  V.  Vezi P\c\tos,
Vasile N.

P|C|TOS,  Olga  V.  Vezi P\c\tos,
Vasile N.

P|C|TOS,  Savelie  V.  Vezi P\c\tos,
Vasile N.

P|C|TOS,  Tamara  V.  Vezi P\c\tos,
Vasile N.

P|C|TOS,  Vasile  N.  N\scut în 1893,
la Co[\u]i – Basarabia. Deportat de so-
vietici, în 1941, în regiunea Tomsk,
împreun\ cu so]ia, Ana (n\scut\ în 1893)
[i copiii, Olga (n. 1924), Dumitru (n.
1928), Savelie (n. 1930), Tamara (n. 1936)
[i Claudia (n. 1937).

P|C|}EANU,  Ioanida.  C\lug\ri]\
la M\n\stirea Vladimire[ti. Arestat\, în
grupul de c\lug\ri]e socotite “instiga-
toare”, în noaptea de 9 spre 10 februarie
1956, când 220 de securi[ti, condu[i de
generalul Alexandru Nicolski [i de colo-
nelul Pavel Aranici, au evacuat m\n\s-
tirea (vezi [i Popa, Mari]a-Macrina).

P|CIOIANU,  Grigore.  Preot-paroh
ortodox la F\ge]elu
– Arge[. Arestat
în august 1959, de
Securitatea din co-
muna Vedea [i dus
la Securitatea Pi-
te[ti, unde a fost ]inut
într-o celul\, împre-
un\ cu alte 12 per-

soane, fiind obligat s\ doarm\, timp de
o lun\, direct pe ciment. Acuzat de “com-
plot”, împreun\ cu al]i preo]i, cumna]i ai
s\i: Gheorghe Georgescu (confesorul
Garnizoanei Bucure[ti), Anghel [i
Emil Marinescu. Torturat în anchet\ [i
eliberat dup\ 1 an, în august 1960, f\r\
s\ mai fie trimis în judecat\. 

P|CURAR,  Axente.  Student origi-
nar din comuna Cove[ – Mure[ (lâng\
Agnita). Membru al grupului de partizani

anticomuni[ti condus de N. Dabija. Ares-
tat, la 25 de ani, în 1949. Afost unul dintre
cei 11 membri ai grupului care au fost
uci[i în timpul anchetei, la Securitatea
Sibiu, din ordinul comandantului Gheor-
ghe Cr\ciun. 

P|CURAR,  Ioan  S.  N\scut în 1902,
în cartierul Mic\laca din Arad. Frunta[
P.N.}. S-a opus falsific\rii alegerilor
de la 19 noiembrie 1946, în sec]ia de vo-
tare la care era delegat din partea ]\r\ni[-
tilor. S-a opus [i colectiviz\rii [i a fost
socotit chiabur. H\r]uit de Securitate, i
s-au confiscat toate bunurile. Arestat în
1959.

P|CURAR,  Ion.  Preot greco-catolic
din comuna Petelea (lâng\ Reghin, pe
Valea Mure[ului). Arestat în octombrie
1951. Torturat la Securitatea Târgu-Mure[
[i condamnat în procesul înscenat, la 17-
18 aprilie 1952 (Joia [i Vinerea Mare a
Pa[telui), de c\tre Tribunalul Militar Cluj,
unui grup de credincio[i greco-catolici
apropia]i p\rintelui Alexandru Todea
(viitorul cardinal), care nu fusese înc\
arestat. În acel proces, au fost condamnate
19 persoane.

P|CURAR,  Iosif.  N\scut în 1888.
Deten]ia la Canal, unde a [i murit, în
1954, în condi]ii de exterminare.

P|CURAR,  Maria.  N\scut\ la Comlo-
[ul Mare (nr. 642). Domiciliu obligatoriu
în B\r\gan, 4 ani [i o lun\, de la 18 iunie
1951.

P|CURAR,  Mircea.  N\scut în 1927.
Elev din Pâncota. Arestat, împreun\ cu
un grup de colegi de la Arad [i condamnat,
în 1948, de Tribunalul Militar Timi[oara,
la 3 ani de închisoare. Deten]ia la Târg[or
[i în lag\re de munc\ for]at\ de la Canal.
Eliberat în 1951.

P|CURAR,  Sava  I.  N\scut la 3 de-
cembrie 1924, la
Arad (str. Rena[terii,
nr. 49 – cartierul Mi-
c\laca). Licen]iat al
Academiei Comer-
ciale de la Cluj [i
Bra[ov (1948). Stu-
dent în anul III la
Facultatea de Drept

din Cluj. Membru al Tineretului Universi-
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tar Na]ional }\r\nist (T.U.N.}.), din 1945.
Arestat la 15 aprilie 1949, torturat în
anchet\ la Securitatea Arad. Condamnat,
de Tribunalul Militar Timi[oara, la 5 ani
de închisoare, fiind acuzat de apartenen]\
la o organiza]ie na]ional-cre[tin\ de lupt\
împotriva comunismului, care avea
ramifica]ii în Cri[ana [i Banat. Deten]ia
la Arad, Timi[oara, Jilava [i în lag\rele
de munc\ for]at\ Peninsula [i Stadionul
Constan]a. 

P|CURAR,  {tefan.  N\scut la 11
noiembrie 1909. }\ran din comuna Sei-
tin – Arad. Arestat în 1951, pentru
“nepredarea cotelor [i împotrivire la
întov\r\[ire”. Condamnat la 810 zile
de munc\ for]at\. Deten]ia la Canal. A
murit la Poarta Alb\, la 19 februarie 1952,
în condi]ii de exterminare.

P|CURARIU.  Magistrat condam-
nat. În 1959, se afla la închisoarea Jilava.

P|CURARIU,  Cornel.  Fost primar
al comunei Mice[ti – Alba. Arestat în
1949, împreun\ cu so]ia sa, Maria. Disp\-
ru]i f\r\ urm\ în temni]ele comuniste.

P|CURARIU,  Gheorghe.  Student
arestat la începutul lui noiembrie 1956,
în cadrul celui de-al doilea lot de studen]i
învinui]i de participare la o revolt\ an-
ticomunist\ la Timi[oara. Torturat în an-
chet\ [i condamnat, în urma unui proces
care a avut 19 studen]i în boxa acuza]ilor
([eful lotului fiind Teodor Stanca), prin
sentin]a 492/13.12.1956, la 2 ani de în-
chisoare.

P|CURARIU,  Gheorghe.  Din Agnita.
Student la Facultatea de Zootehnie din
Cluj. Organizator al manifesta]iei de la
Cluj, din 31 octombrie 1956. Torturat
la Securitate [i condamnat. Deten]ia la
Gherla [i în lag\re de munc\ for]at\ din
B\l]ile Dun\rii. Dup\ eliberare, a fost
trimis cu domiciliu obligatoriu, în
B\r\gan, la L\te[ti.

P|CURARIU,  Marcela.  N\scut\ la
1 ianuarie 1947, în comuna Tomnatic –
Timi[. Domiciliu obligatoriu în B\r\gan,
împreun\ cu familia, 4 ani [i o lun\, de
la 18 iunie 1951.

P|CURARIU,  Maria.  Vezi P\curariu,
Cornel.

P|CURARIU,  Maria-EEva.  N\scut\
la 30 martie 1930, în comuna Pesac –

Timi[. Domiciliu obligatoriu în B\r\gan,
la R\chitoasa, 4 ani [i o lun\, de la 18
iunie 1951.

P|CURARIU,  Petre.  N\scut la 2
octombrie 1930, la Timi[oara. Condamnat.

P|CURARIU,  Petru.  N\scut la 14
februarie 1938, la Comlo[ul Mare (nr.
679). Domiciliu obligatoriu în B\r\gan,
la R\chitoasa, 4 ani [i o lun\.

P|CURARU.  Fost membru într-o
Fr\]ie de Cruce. Partizan anticomunist
din F\g\ra[, membru al organiza]iei
Vultanii, conduse de înv\]\torul Ioan
Pridon. 

P|CURARU,  Ana  St.  }\ranc\ din
jude]ul Dolj. Domiciliu obligatoriu în
B\r\gan, din 1951.

P|CURARU,  Aurel.  Condamnat
la 21 noiembrie 1956, de Tribunalul Mi-
litar Bucure[ti, în cadrul procesului înscenat
organiza]iei Partidul Democrat-Cre[tin,
din care mai f\ceau parte aprox. 15 per-
soane, printre care [i generalii Gheorghe
Ceau[u, Vasile Pascu, Laur Preda [i Mircea
Vaida (fiul lui Alexandru Vaida-Voevod).

P|CURARU,  Constantin.  Împu[cat
de solda]i sovietici la Ploie[ti, pe data de
21/22 august 1945.

P|CURARU,  Gheorghe.  N\scut la
23 septembrie 1911, în comuna {erb\-
ne[ti – Gala]i. Preot-paroh ortodox, în
comuna Barcea Veche. Arestat în 1958
[i condamnat, prin sentin]a 89/1958, la
3 ani de închisoare, pentru “activitate
legionar\”. Deten]ia în lag\rul de munc\
for]at\ de la Periprava, din Delta Dun\rii.

P|CURARU  (sau  P|DURARU),
Gheorghe  (Gic\).  Din L\te[ti. Condamnat.

P|CURARU,  Ileana.  }\ranc\ din
jude]ul Dolj. Domiciliu obligatoriu în
B\r\gan.

P|CURARU,  Ioachim.  }\ran din
comuna Zlasti – Hunedoara. Fost membru
P.N.}. Arestat în 1958. Deten]ia la Deva,
Gherla [.a.

P|CURARU,  Ion  (Puiu).  Din Arad.
Condamnat. 

P|CURARU,  Ion  V.  N\scut la 9 sep-
tembrie 1938. Din Dobrogea. Domiciliu
obligatoriu, 1 an [i 9 luni.

P|CURARU,  Maria.  N\scut\ în co-
muna Comlo[ul Mare (nr. 642). Domici-
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liu obligatoriu în B\r\gan, 4 ani [i o lun\,
de la 18 iunie 1951.

P|CURARU,  Remus.  Preot greco-
catolic. Arestat în 1950. Deten]ia la Canal.

P|CURARU,  Teodor.  Membru al
Mi[c\rii Legionare. Condamnat [i de]inut
în timpul guvern\rii Ion Antonescu. Re-
arestat de comuni[ti, dup\ 15 mai
1948. Deten]ia la Pite[ti, unde a trecut
prin ororile reeduc\rii prin tortur\. În
toamna lui 1950, a fost b\tut de studen]ii
Ion Gh. Cerbu [i Ion Voin, în celulele
101 [i 102, [i a fost for]at s\ divulge in-
forma]ii despre aprox. 50 de legionari
afla]i în libertate, din localit\]ile Azuga,
Bu[teni, Moreni [i Sec\ria. Printre ace[tia
se g\seau [i numele so]iei sale [i ale altor
femei din Azuga [i Bu[teni. Ulterior, a
fost cooptat în comitetul de reeducare
al celulei în care se afla, sub conducerea
lui Alexandru (}anu) Popa. Pe baza
informa]iilor smulse de la Teodor P\curaru
au fost anchetate o serie de persoane [i
a fost demascat un gardian omenos de la
Târg[or, care îi ajuta pe de]inu]i s\ ia
leg\tura cu familiile, pentru a le informa
în leg\tur\ cu situa]ia lor. 

P|CURARU,  Traian.  Din jude]ul
Dolj. Domiciliu obligatoriu în B\r\gan,
din 1951.

P|CURARU,  Vasile.  }\ran din co-
muna Dulgheru. Condamnat de Tribuna-
lul Militar Constan]a.

P|CURARU,  Vasile  V.  N\scut la
19 mai 1934. Din comuna Dulgheru.
Domiciliu obligatoriu în B\r\gan, 2 ani
[i 2 luni.

P|CURARU,  Virgil  V.  (frate cu
P\curaru, Vasile V.). N\scut la 14 august
1941. Domiciliu obligatoriu în B\r\gan,
împreun\ cu familia, 2 ani [i 2 luni.

P|CURA{U,  Gavril\  N.  Din co-
muna Frunzeni – Mure[. Munc\ for]at\
la Canal, 24 de luni, în baza deciziei 446/
27.09.1951.

P|CURE}I,  Gheorghe.  Student ares-
tat în 1949. Deten]ia la Pite[ti, unde a
trecut prin reeducare, [i Aiud.

P|CURE}U,  Ion.  Din comuna Telega
– Prahova. Arestat, împreun\ cu so]ia.
Deten]ia la Securitatea Ploie[ti [i Jilava.

P|DINEANU,  Floreta-CColeta.  Priete-
na lui Nicolae Betea, arestat\ împreun\

cu acesta, în iunie 1948, [i anchetat\ în
lotul Lucre]iu P\tr\[canu, în mai multe
case conspirative. Nu a fost condamnat\
penal.

P|DUC|,  Constantin.  N\scut în
1910, în comuna Burl\ne[ti – Edine]
(Basarabia). Deportat la 4 aprilie 1951,
în regiunea Tomsk, pentru c\ f\cea parte
din secta Martorilor lui Iehova.

P|DUC|,  Elisaveta  I.  Vezi P\duc\,
Ivan I.

P|DUC|,  Ivan  I.  N\scut în 1896.
}\ran înst\rit din comuna Burl\ne[ti –
Edine] (Basarabia). Deportat la 6 iulie
1949, în regiunea Kurgan, împreun\ cu
so]ia, Parascovia (n. 1904) [i fiicele,
Elisaveta (n. 1927) [i Nina (n. 1931).

P|DUC|,  Maria  I.  N\scut\ în 1926,
în comuna Burl\ne[ti – Edine] (Basarabia).
Deportat\ în 1951, în regiunea Tomsk,
ca membr\ a sectei Martorilor lui Iehova.

P|DUC|,  Nicolae  N.  Vezi P\duc\,
Vladimir N.

P|DUC|,  Nina  I.  Vezi P\duc\,
Ivan I.

P|DUC|,  Olga.  N\scut\ în 1903,
în comuna Burl\ne[ti – Edine]. Condam-
nat\ în 1945, de autorit\]ile sovietice,
la 25 de ani de munc\ silnic\, pentru
apartenen]\ la secta Martorilor lui Iehova.

P|DUC|,  Parascovia.  Vezi P\duc\,
Ivan I.

P|DUC|,  Victor  V.  N\scut în 1924,
la Burl\ne[ti – Edine]. Condamnat în
1945, de autorit\]ile sovietice, din motive
religioase, la 25 de ani de munc\ silnic\,
pentru apartenen]\ la secta Martorilor lui
Iehova. Reabilitat în 1989.

P|DUC|,  Vladimir  N.  (frate cu
P\duc\, Constantin). N\scut în 1908, în
Basarabia. Deportat în 1951, în regiunea
Tomsk, ca membru al sectei Martorilor
lui Iehova, împreun\ cu fratele s\u, Nico-
lae (n\scut în 1910). Reabilita]i în 1990.

P|DUCHE,  Vasile.  N\scut la 30
decembrie 1931, la Straja, în Bucovina.
Refugiat în Banat, la P\dureni (nr.
423), dup\ invazia sovietic\. Domiciliu
obligatoriu în B\r\gan, 4 ani, din 1951.

P|DURARU.  Membru al sectei
Martorilor lui Iehova. Deten]ia la Jilava
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(1950), Peninsula [i Aiud (de la 18
iulie 1953, dup\ închiderea Canalului).

P|DURARU.  Condamnat. Brigadier
la lag\rul Grindu, în timpul reeduc\rii
începute în Delt\, în 1962.

P|DURARU,  Alexandra  D.  N\scut\
în 1900, în comuna Seli[te – Orhei
(Basarabia). Deportat\ de sovietici, în
1949, ca so]ie de “colabora]ionist”. 

P|DURARU,  Alexandru  I.  Din Râfov
– Prahova. De]inut, 1 an [i 10 luni, la
Securitatea Ploie[ti [i în alte închisori.

P|DURARU,  Dumitru  C.  N\scut în
1900, în comuna Seli[te – Orhei (Basara-
bia). Condamnat de sovietici, în 1944, la
20 de ani de munc\ silnic\. Deportat în
regiunea Molotov.

P|DURARU,  Elena  L.  Vezi P\du-
raru, Leon A.

P|DURARU,  Fiodor  Gh.  Vezi P\du-
raru, Gheorghe C.

P|DURARU,  Gavril  L.  N\scut în
1893, în comuna Nem]eni – Hânce[ti
(Basarabia). Condamnat de sovietici,
în 1945, la 10 ani de munc\ silnic\, pentru
“colabora]ionism”.

P|DURARU,  Gheorghe.  Din jude-
]ul R\d\u]i. Lupt\tor în cel de-al doilea
r\zboi mondial, decorat cu ordinul german
Crucea de Fier. Partizan anticomunist,
în grupul condus de Constantin Cenu[\.
Denun]at, ridicat de N.K.V.D. în septem-
brie 1944 [i dus în Uniunea Sovietic\.
Nu exist\ informa]ii în leg\tur\ cu soarta
lui ulterioar\. În 1946 a fost, totu[i, con-
damnat în lips\, prin sentin]a 86/31.01.1946
a Cur]ii Mar]iale a Corpului IV teritorial,
la 20 de ani de munc\ silnic\.

P|DURARU,  Gheorghe.  Înv\]\tor
din Basarabia. R\pit [i torturat de N.K.V.D.
Condamnat la 10 ani de deportare în
Siberia, pentru rezisten]\ contra Uniunii
Sovietice.

P|DURARU,  Gheorghe.  Din Gr\niceri
– Arad. Condamnat, prin decretul 417/
20.09.1951, la 12 luni de munc\ silnic\.

P|DURARU,  Gheorghe  C.  N\scut
în 1882, la Cahul – Basarabia. Deportat
de sovietici, în 1949, în ]inutul Altai,
cu so]ia, Natalia (n. 1886) [i copiii, Nicolae
(n. 1929) [i Fiodor (n. 1934).

P|DURARU,  Gheorghe  L.  Vezi
P\duraru, Leon A.

P|DURARU,  Hristofor  S.  N\scut în
1909, în comuna Nem]eni – Hânce[ti
(Basarabia). Condamnat de sovietici,
în 1945, la 10 ani de munc\ silnic\, pentru
“colabora]ionism”.

P|DURARU,  Ion  L.  Vezi P\duraru,
Leon A.

P|DURARU,  Leon  A.  N\scut în
1897, la Chi[c\reni – Sângerei. Deportat
de sovietici, în 1949, împreun\ cu so-
]ia, Marfa, [i copiii, Ion (n\scut în 1932),
Nadejda (n. 1936), Gheorghe (n. 1940),
Elena (n. 1943) [i Vasile (n. 1946).

P|DURARU,  Marfa.  Vezi P\duraru,
Leon A.

P|DURARU,  Marin  P.  N\scut la 19
noiembrie 1920, în comuna Milcov (lâng\
Slatina). }\ran arestat pentru c\ se
opusese colectiviz\rii agricole [i îi în-
demnase [i pe al]i ]\rani s\ se retrag\ din
colectiv\. Condamnat, în 1960, la 48
de luni de munc\ for]at\. Arefuzat munca
în lag\re. Eliberat la 6 aprilie 1962,
prin ordinul  E/10102 al M.A.I.

P|DURARU,  Mihai.  }\ran condam-
nat, prin sentin]a 153/31.03.1951 a Tri-
bunalului Militar Ia[i, la 7 ani de închi-
soare, în lotul dr. Ion Gheorghiu.

P|DURARU,  Nadejda  L.  Vezi P\du-
raru, Leon A.

P|DURARU,  Natalia.  Vezi P\du-
raru, Gheorghe C.

P|DURARU,  Nicolae.  Condamnat
în 1949. Deten]ia la Gherla, unde a fost
b\tut cu bestialitate de o echip\ de reedu-
care, condus\ de Ion Voin, în camera 101.

P|DURARU,  Nicolae.  }\ran din
Camena – Constan]a. Arestat [i torturat
la Securitatea Constan]a, în septembrie
1949, pentru c\ îi d\duse un binoclu par-
tizanului anticomunist Stere Gh. Hapa.

P|DURARU,  Nicolae  Gh.  Vezi
P\duraru, Gheorghe C.

P|DURARU,  Sabin.  Din S\ule[ti –
Hunedoara. Condamnat, prin decizia
377/30.08.1951, la 6 luni de închisoare.

P|DURARU,  {tefan  P.  N\scut la
8 martie 1915. }\ran din comuna }ugujei
– Ia[i. Arestat în 1951. Amurit la 25 apri-
lie 1952, în lag\rul de exterminare de
la Poarta Alb\.
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P|DURARU,  Vasile.  Condamnat,
prin sentin]a 153/31.03.1951 a Tribunalu-
lui Militar Ia[i, la 2 ani de închisoare,
pentru participare la ac]iunile “subversive”
ale organiza]iei anticomuniste conduse
de doctorul Ion Gheorghiu, la Ia[i [i în
alte jude]e.

P|DURARU,  Vasile  L.  Vezi P\duraru,
Leon A.

P|DURARU,  Vasile  V.  N\scut la 7
iulie 1915, în comuna
Poieni, de pe valea
pârâului Tab\ra,
afluent al Vasluiu-
lui. Condamnat, 
prin sentin]a 1308/
16.06.1951 a Tribu-
nalului Militar 
Ia[i. Rearestat la 28
aprilie 1955 [i con-

damnat, prin sentin]a 86/ 1956, pentru
“uneltire”. Arestat, a treia oar\, la 28 iulie
1958 [i condamnat, prin sentin]a
164/20.02.1959, semnat\ de pre[edintele
tribunalului, Ion Nistor, la 25 de ani de
munc\ silnic\. Deten]ia la Ia[i, Suceava,
Jilava [i Aiud. Eliberat, prin gra]iere, la
1 august 1964. 

P|DURE,  Aristide  S.  N\scut la 4
august 1915, la Negre[ti – Vaslui. Arestat
în 1945, pentru c\ publicase bro[uri [i
articole împotriva URSS, care ocupase
teritorii române[ti. Condamnat. A
murit la închisoarea Aiud, în 1951.

P|DURE,  Foma.  N\scut la Ghid\-
ne[ti – Flore[ti (Basarabia). Deportat
de sovietici, în 1949, în regiunea Amur,
împreun\ cu so]ia, Maria (n. 1905), fiica,
Claudia (n. 1930) [i nepotul, Valentin.

P|DURE,  Maria  V.  Vezi P\dure,
Foma.

P|DURE,  N.  S.  Din satul Horbova
– Her]a. Una dintre cele 100 de victime
ale sovieticilor, ale c\ror nume sunt înscrise
pe monumentul comemorativ din sat.

P|DURE,  Narcisa-TTudora.  N\scut\
la 5 mai 1931, în comuna Vulturu – Vran-
cea. C\lug\ri]\ la m\n\stirea Vladimi-
re[ti. Arestat\ în 1957 [i condamnat\ la
9 luni de închisoare. Deten]ia la Gala]i.

P|DURE,  Simion  O.  N\scut în 1891,
în Dondu[eni – Basarabia. Condamnat
de sovietici, în 1946, la 1 an de munc\
silnic\.

P|DURE,  Valerian.  General din
Sibiu. Implicat în procesul înscenat, în
septembrie 1951, pentru compromiterea
unor apropia]i ai reprezentan]ilor Vaticanu-
lui în România, dup\ ce fusese denun]at
de Gheorghe S\ndulescu, pentru c\ ar
fi condus, în 1947, un “grup subversiv”.

P|DURE,  Zinovia  I.  N\scut\ în 1880,
în comuna Pompa – F\le[ti (Basarabia).
Deportat\ de sovietici, în 1949, în Repu-
blica Bureat-Mongol\, împreun\ cu fii-
cele, Olga (n\scut\ în 1909), Alexandra
(n. 1918) [i Natalia (n. 1922).

P|DUREA,  Constantin  I.  N\scut
în 1898, în comuna Chi[c\reni – Basara-
bia. Comerciant. Victim\ a represiunii
sovietice din 1949, împreun\ cu so]ia,
Natalia (n\scut\ în 1911) [i fiul, Ion.

P|DUREA,  Eudochia  S.  Vezi P\durea,
Savelie D.

P|DUREA,  Gheorghe  S.  Vezi P\durea,
Savelie D.

P|DUREA,  Ion  C.  Vezi P\durea,
Constantin I.

P|DUREA,  Mihai  S.  Vezi P\durea,
Savelie D.

P|DUREA,  Natalia.  Vezi P\durea,
Constantin I.

P|DUREA,  Nicolae  S.  Vezi P\durea,
Savelie D.

P|DUREA,  Savelie  D.  N\scut în
1900, în comuna T\ura Veche – Sângerei.
Victim\ a represiunii sovietice din 1949,
împreun\ cu so]ia, Varvara (n. 1896) [i
copiii, Mihai (n. 1929), Nicolae (n. 1935),
Eudochia (n. 1945) [i Gheorghe (n. 1948).

P|DUREA,  Varvara.  Vezi P\durea,
Savelie D.

P|DUREAN,  Elena.  N\scut\ la 2
mai 1918. Casnic\ din comuna Cicir –
Arad. Arestat\ în 1950, de Securitatea
din Arad. Condamnat\, în urma unui
proces înscenat de Tribunalul Militar
Timi[oara, pentru “uneltire”, la 2 ani
de închisoare.

P|DUREAN,  Gheorghe.  N\scut în
1903. Tâmplar din Arad. Arestat în 1959
[i condamnat, de Tribunalul Militar Cluj,
la 4 ani de închisoare, pentru “uneltire”.
Eliberat în 1964.

P|DUREAN,  Gheorghe.  N\scut la
13 ianuarie 1911. }\ran din comuna
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Gr\niceri – Arad. Arestat în 1951 [i
condamnat la 2 ani de închisoare, pentru
“tentativ\ de trecere ilegal\ a frontierei”.

P|DUREAN,  Pavel.  Din Arad. Arestat
ca membru al Mi[c\rii Na]ionale de Eli-
berare. Condamnat la 2 ani de închisoare.

P|DUREANU,  Aurel.  Inginer la
uzina de vagoane din Arad. Arestat [i
anchetat pentru pretinse acte de sabotaj,
dovedite a fi pure fabula]ii.

P|DUREANU,  Ion.  N\scut în 1906,
în comuna Preajba (de pe valea Glavacio-
cului). Arestat în 1951. Amurit în lag\rul
de exterminare Culmea, la 21 martie 1953.

P|DUREANU,  Ion  (Nelu).  N\scut
în 1908. Din jude]ul
Alba. Stabilit la Bu-
cure[ti. Avocat cu
simpatii legionare,
pân\ în 1937, când
i s-a al\turat lide-
rului ]\r\nist, Iuliu
Maniu. Prin nume-
roasele rela]ii pe care
le avea, era la curent

cu multe dintre ac]iunile preg\tite de
comuni[ti, pentru anihilarea for]elor po-
litice democratice. Membru al mi[c\rii
de Rezisten]\ anticomunist\, a colaborat
cu inginerul Alexandru N. Popp, directorul
Uzinelor Re[i]a. Avea leg\turi cu {tefan
Tomescu, zis Paul, care îi furniza infor-
ma]ii, pe care P\dureanu le transmitea
lupt\torilor anticomuni[ti. A tr\it în
clandestinitate pân\ la 30 martie 1948,
când a fost prins de Securitate, din cauza
unei tr\d\ri. Torturat cu bestialitate de
agen]i N.K.V.D., la Malmaison [i în case
conspirative, Ion P\dureanu a r\mas un
om de înalt\ statur\ moral\. Condamnat,
în procesul anex\ a mi[c\rii de rezisten]\,
de 3 ori, la câte 25 de ani de munc\ silnic\.
Eliberat, prin gra]iere, în 1964. S-a stabilit
la Aiud, în apropierea închisorii, murind
acolo, în 1995. 

P|DUREANU,  Ion  Gh.  N\scut la
1 ianuarie 1901, în comuna C\tanele –
Dolj. Acuzat c\ i-ar fi îndemnat pe mai
mul]i ]\rani, împreun\ cu Petre Galiceanu,
s\ se retrag\ din colectiva agricol\ [i s\
mearg\ la Prim\rie, pentru a-i obliga
pe func]ionari s\ le dea înapoi cererile

de intrare în colectiv, smulse cu for]a.
Arestat la 6 octombrie 1959 [i torturat la
Securitatea Craiova. Condamnat, dup\
un proces înscenat, la 5 ani de munc\
for]at\. Deten]ia în lag\re din B\l]ile
Dun\rii.

P|DUREANU,  Marcel.  Arestat ca
membru al organiza]iei “subversive”
Partidul Democrat-Cre[tin. Judecat în
1956, în lot cu generalii Gheorghe Ceau[u
[i Vasile Pascu [i cu alte aprox. 15 persoane.

P|DUREANU,  Rodica.  Din Arad
(str. Aprodu Purice, nr. 25). Arestat\ [i de-
]inut\ 4 luni, în 1982. Rearestat\ în 1983
[i condamnat\ la 13 luni de închisoare.

P|DUREANU,  Tiberiu  (fratele lui
P\dureanu, Ion-Nelu). Arestat în aprilie
1948. Condamnat pentru leg\turi cu
mi[carea de Rezisten]\ anticomunist\.
Deten]ia la Malmaison, M.A.I., Jilava [i
Aiud. Eliberat în 1964. 

P|DUREANU,  Vasile  V.  N\scut în
1919. Prizonier în URSS. Amnistiat [i
revenit în România, la 30 noiembrie 1955.
Adoua zi, a fost arestat [i trimis la închi-
soarea Gherla.

P|DURESCU,  Aurel.  N\scut la 16
aprilie 1920. Din Timi[oara. Arestat în
1948.

P|DURE},  Alexandra.  Vezi P\dure],
Dionisos.

P|DURE},  Alexandra.  Vezi P\dure],
Vasile I.

P|DURE},  Alexandra  N.  Vezi P\dure],
Nicolae F.

P|DURE},  Daniil  N.  Vezi P\dure],
Nicolae F.

P|DURE},  Dionis  N.  Vezi P\dure],
Nicolae F.

P|DURE},  Dionisos.  N\scut în 1917,
în comuna Corjeu]i – Briceni (Basarabia).
Deportat de sovietici, la 6 iulie 1949,
în Kurgan, împreun\ cu so]ia, Alexan-
dra (n\scut\ în 1928) [i copiii, Petru
(n. 1946) [i Gheorghe (n. 1949).

P|DURE},  Dumitru.  N\scut în 1920,
în comuna Gura C\inarului – Flore[ti
(Basarabia). Arestat de sovietici, la 15
noiembrie 1951. Condamnat la 25 de ani
de munc\ silnic\, pentru apartenen]\ la
Uniunea Democratic\ a Libert\]ii, organi-
za]ie din B\l]i – Basarabia, care urm\-
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rea, în 1951, r\scularea împotriva ocupan-
tului sovietic. Trimis în lag\rele de ex-
terminare din Siberia.

P|DURE},  Eufrosina.  Vezi P\dure],
Ion I.

P|DURE},  Gheorghe  D.  Vezi P\dure],
Dionisos.

P|DURE},  Gheorghe  V.  N\scut
în 1932, în Briceni – Basarabia. Condam-
nat de sovietici, în 1952.

P|DURE},  Ilarion.  N\scut în 1922,
în comuna Gura C\i-
narului – Flore[ti (Ba-
sarabia). Arestat de
sovietici, în 1944, [i
condamnat la munc\
silnic\, pentru c\ î[i
satisf\cuse serviciul
militar în Armata
Român\. Deportat în

regiunea Arhanghelsk. Eliberat în 1953. 
P|DURE},  Ion  I.  N\scut în 1888, la

T\t\r\uca Veche – Basarabia. Victim\
a represiunii sovietice din 1949, împreun\
cu so]ia, Eufrosina (n\scut\ în 1888).

P|DURE},  Maria  N.  Vezi P\dure],
Nicolae F.

P|DURE},  Nicolae  F.  N\scut în
1892, în Briceni – Basarabia. Deportat
de sovietici, în 1949, în Kurgan, pentru
apartenen]\ la Martorii lui Iehova, împre-
un\ cu so]ia, Parascovia (n\scut\ în 1892)
[i copiii, Dionis (n. 1923), Alexandra (n.
1938), Maria (n. 1938) [i Daniil (n. 1941).

P|DURE},  Parascovia.  Vezi P\dure],
Nicolae F.

P|DURE},  Petru  D.  Vezi P\dure],
Dionisos.

P|DURE},  Vasile  I.  N\scut în 1919,
în Briceni – Basarabia. Deportat de so-
vietici, în 1951, în Tomsk, pentru aparte-
nen]\ la Martorii lui Iehova, împreun\
cu so]ia, Alexandra, [i copilul (n. 1951).

P|DUROIU,  Emilia.  Din Constan]a.
Domiciliu obligatoriu în B\r\gan.

P|DUROIU,  Ioan.  Preot-paroh orto-
dox din comuna Moz\ceni – Teleorman.
Condamnat, prin sentin]a 756/23.09.1947
a Tribunalului din Alexandria, la 6 luni
de închisoare, pentru “sabotaj economic”
(nu î[i putuse achita obliga]iile agricole
uria[e, menite s\ ruineze gospod\ria

]\r\neasc\ [i s\ îi oblige pe s\teni s\ se
înscrie în colectiv\).

P|DUROIU,  Vasile.  Preot-paroh
ortodox din comuna Bucu – Ialomi]a.
Arestat la 19 aprilie 1952. Condamnat
administrativ. Deten]ia în lag\re de munc\
for]at\, la Canal. Eliberat la 25 aprilie
1954.

P|DU},  Pavel.  }\ran din comuna
Vâlcele – Olt. A luat parte la o r\scoal\
]\r\neasc\ împotriva colectiviz\rii [i a
fost împu[cat mortal, la Vâlcele, la 15
ianuarie 1962.

P|FUCAN,  Florica.  Vezi P\fucan,
Maria, so]ia lui Flore Mateoc.

P|FUCAN,  Maria.  So]ia lui Flore (a
Gherii) Mateoc, ]\ran din satul Ucuri[,
comuna Olcea – Bihor, împu[cat în ceaf\
de securi[ti, la 3 august 1949, în timpul
unei r\scoale împotriva pred\rii cotelor
agricole. Întreaga comun\ se revoltase
atunci când primarul, Teodor Cotuna, le-
a spus ]\ranilor, în batjocur\: “Mânca]i
prune [i castrave]i, ca s\ pute]i strânge
cureaua”. Maria P\fucan, împreun\ cu
fiicele sale [i ale lui Mateoc, Maria [i
Florica, au f\cut parte din grupul de 45
de ]\rani, aresta]i [i deporta]i, la 3 august
1949, în B\r\gan, cu domiciliu obligatoriu
[i în Dobrogea, la munc\ for]at\.

P|FUCAN,  Maria.  Vezi P\fucan,
Maria, so]ia lui Flore Mateoc.

P|HAN|,  Badea.  Func]ionar. Arestat
în 1949. A murit la închisoarea Aiud.

P|I{,  Elena  A.  N\scut\ la 30 martie
1947. Din jude]ul Constan]a. Domiciliu
obligatoriu, 4 ani [i o lun\.

P|I{,  Gheorghe  (Ghi]\).  Arestat în
lotul “Vladimire[ti” [i condamnat în
procesul judecat la 5, 6 [i 7 decembrie
1955, de Tribunalul Militar Gala]i, la 20
de ani de închisoare.

P|I{,  Mihai  N.  (fiul lui P\i[, Nicolae
T.). Ofi]er de cavalerie. Arestat în 1949
[i condamnat la 5 ani de închisoare.
Deten]ia la Jilava, Aiud [i Peninsula. A
murit la 2-3 ani de la eliberare.

P|I{,  Nicolae  T.  N\scut la 11 iulie
1887, la Bucure[ti. Domiciliat în bd. Pa-
latul Cotroceni, la nr. 45. Amiral [i sub-
secretar de stat pentru Marin\ (4 aprilie
1941 – 19 februarie 1943, când a demi-

104



sionat). La 21 mai 1946, în baza ordinului
C.M.C. nr. 11703/1946, a fost întreprins\
o perchezi]ie la domiciliul s\u, neg\sin-
du-se nimic incriminatoriu. Amiralul a
fost g\sit bolnav la pat. Cu toate acestea,
comisarul Constantin Niculescu l-a ridicat
[i l-a trimis la serviciul medical al închisorii
V\c\re[ti. Eliberat provizoriu, dup\ câtva
timp. Rearestat la 13 august 1948 [i con-
damnat la 3 ani de închisoare. Mutat, la
20 august 1951, de la închisoarea Aiud
la Sighet, unde erau încarcera]i fo[tii
demnitari. Nu a beneficiat de nici o îngri-
jire medical\. A protestat împotriva tra-
tamentului de exterminare la care era
supus, prin declararea unei greve a foamei
de 40 de zile. Amiralul Nicolae P\i[ a
murit în celula 27 a penitenciarului Sighet,
la 16 septembrie 1952, trupul neînsufle]it
fiindu-i aruncat în groapa comun\ de
pe malul Izei. 

P|I{,  Pavel.  A f\cut parte dintr-un
grup de ]\rani care s-au împotrivit colec-
tiviz\rii, în jude]ul Râmnicu-S\rat. Arestat
în 1950. Deten]ia la Râmnicu-S\rat [i
Gherla (din martie 1950).

P|I{,  Petre.  R\nit la 8 noiembrie
1945, în timpul manifesta]iei din Pia]a
Palatului Regal, de rafalele unei mitralie-
re care tr\gea din sediul Confedera]iei
Generale a Muncii, spre strada Wilson,
unde se afla un grup de manifestan]i, în
care era [i Petre P\i[.

P|I{,  {tefan.  Medic din Buz\u, ares-
tat în 1949. Dus de la Ploie[ti la Bra[ov,
unde a fost judecat.

P|I{,  Teodor.  Arestat în 1948. Deten-
]ia la Pite[ti [i lag\rul de munc\ for]at\
de la Midia (1951).

P|IU{AN,  Ana.  N\scut\ la 16 februa-
rie 1920, în satul Ostrov, comuna Birchi[
(în apropiere de Savâr[in [i Vâr\dia de
Mure[). Arestat\ la 28 septembrie 1950,
pentru “uneltire”, de c\tre Securitatea Ti-
mi[oara, [i eliberat\ la 12 ianuarie 1953.

P|IU{AN,  Cornel.  Din Gladna Mon-
tan\ – Cara[-Severin. Mort în 1962, la
închisoarea Aiud.

P|IU{AN,  Filip.  N\scut la 23 sep-
tembrie 1925. }\ran din Ostrov, com.
Birchi[. Arestat la 28 septembrie 1950
[i condamnat, pentru “uneltire”, de c\tre

Tribunalul Militar Timi[oara, la 4 ani de
închisoare. Deten]ia la Poarta Alb\ [i
Gherla.

P|IU{AN,  Vasile.  N\scut la 28
octombrie 1911 (sau 9 aprilie 1912 ?), în
satul Ostrov, comuna Birchi[. Arestat
la 28 septembrie 1950 [i condamnat,
de Tribunalul Militar Timi[oara, la 2 ani
de închisoare. Eliberat la 12 ianuarie
1953. Vezi [i P\iu[an, Filip.

P|L|GHI}|.  Avocat mort la închi-
soare.

P|L|MID|,  Lucian-VVladimir.  Din
Câmpina. De]inut politic, 4 ani, 4 luni
[i 14 zile.

P|L|NGEANU,  Aristi]a.  Din comu-
na Dr\goie[ti (pe râul Mosti[tea). Arestat\
pentru c\ era b\nuit\ c\ ar fi participat
la revolta ]\r\neasc\ din comun\, de la
7 iulie 1950. Deten]ia la Jilava.

P|L|NGEANU,  Constantin.  Mort
în 1960, la închisoarea Gherla.

P|L|NGEANU,  Emil  C.  N\scut la
31 ianuarie 1891, la 
Adjud – Vrancea.
Ca tân\r ofi]er, a fost
selec]ionat în 1913,
împreun\ cu frate-
le s\u, Nicolae, de
c\tre c\pitanul Vic-
tor B\dulescu [i
omul de stat Nicu
Filipescu, pentru a  face  parte din primele
unit\]i române[ti de schiori [i trupe mobile
de munte, foarte necesare în apropierea
izbucnirii primului r\zboi mondial. Fra]ii
P\l\ngeanu au fost trimi[i în Suedia, la
preg\tire, iar când au revenit în ]ar\, au
format nucleul viitorului Corp al Vân\tori-
lor de Munte, a c\rui eficacitate avea s\
se fac\ sim]it\ în timpul r\zboiului [i
ulterior. Tot cei doi fra]i, împreun\ cu
Victor B\dulescu, au fost [i cei care au
înfiin]at O.N.E.F.-ul (Oficiul Na]ional
pentru Educa]ie Fizic\). Pentru meritele
lor din r\zboi, cei doi fra]i au fost decora]i
cu Ordinul Mihai Viteazul. În perioada
interbelic\, cei doi s-au dedicat instruirii
tineretului românesc, prin educa]ie fizic\,
având un important aport la îmbun\t\]irea
condi]iei fizice [i a st\rii de s\n\tate a ro-
mânilor. Emil P\l\ngeanu a fost aghiotant
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regal [i profesor la clasa special\ a Mare-
lui Voievod de Alba-Iulia, viitorul Re-
ge Mihai I (]inea orele de educa]ie fizic\);
în acela[i timp, era [i cadru didactic la
Institutul Militar de Educa]ie Fizic\.
Generalul de divizie, Emil P\l\ngeanu,
a fost arestat la 15 august 1952, în vârst\
de 61 de ani. Condamnat la 60 de luni de
munc\ for]at\, pentru “activitate du[m\-
noas\ împotriva regimului democrat”.
Deten]ia în lag\rul de la Capul Midia,
unde a fost în permanen]\ persecutat de
comandantul Liviu Borcea [i de ofi]erul
politic, Lupu. Boala i s-a agravat, din
cauza trudei la roab\ [i din cauza înjum\-
t\]irii ra]iilor de mâncare, atunci când nu
reu[ea s\ îndeplineasc\ norma de munc\.
Într-o zi viscoloas\ de iarn\, atât de sl\bit
încât nici nu se mai putea ]ine pe picioare,
a fost adus de pe [antier, pe bra]e, de
medicii Ion Jovin [i Tincu. P\l\ngeanu
nu a mai putut nici m\car s\ ajung\ în
barac\. Medicul Radu, de la infirmeria
lag\rului, nu i-a acordat nici o aten]ie.
Generalul Emil P\l\ngeanu [i-a dat su-
fletul dup\ Cr\ciunul lui 1952 (se pare
c\ între 23 ianuarie [i 4 februarie 1953).
Trupul neînsufle]it i-a fost aruncat în stiva
de schelete din magazia de stuf  a  Midiei,
unde cadavrele a[teptau examenul me-
dicului civil, care trebuia s\ confirme
moartea celor extermina]i prin munc\
for]at\. În acela[i timp, la Sighet murea
un alt ctitor de ]ar\, Iuliu Maniu, al c\rui
trup avea s\ fie [i el aruncat într-o groap\
comun\ din Cimitirul S\racilor, de pe
malul Izei. 

P|L|NGEANU  (sau  P|L|GEANU),
Nicolae.  }\ran din comuna Dobroie[ti
(de pe râul Mosti[tea). Arestat pentru
participare la r\scoala ]\r\neasc\ de la
7 iulie 1950, împotriva cotelor. Torturat
la Securitatea din Calea Rahovei (Bucu-
re[ti) [i condamnat la 1 an de închisoare.

P|L|NGEANU,  Nicolae  C.  (fratele
lui P\l\ngeanu, Emil C.). General de di-
vizie. {ef al Marelui Cartier General
(1941) [i Prefect al Poli]iei Capitalei (24
ianuarie 1942 – 17 martie 1944). Dup\
o carier\ militar\ str\lucit\, se afla la co-
mand\, în Bucovina, când a primit ordin
de retragere din fa]a trupelor sovietice,

la 29 iunie 1944. Directiva operativ\ a
Marelui Stat Major, de la 23 august 1944,
emis\ de generalul Gheorghe Mihail, re-
feritoare la misiunile de lupt\ ale armatei,
contra trupelor germane,  l-a g\sit pe
N. P\l\ngeanu, numit comandantul zonei
de sud, în calitate de comandant teritorial
al Corpului 2 Armat\, dispunând, ca mij-
loace de lupt\, de totalitatea trupelor din
regiune, cu excep]ia celor din Capital\
[i din zona suburban\. Misiunea trupelor
generalului P\l\ngeanu era aceea de a
împiedica sosirea de noi trupe germane
[i bulgare de peste Dun\re [i de a fi în
m\sur\ s\ intervin\, la nevoie, în sprijinul
Comandamentului Militar al Capitalei.
Gen. N. P\l\ngeanu [i-a îndeplinit cu
succes datoria. Dup\ instalarea regimului
comunist, Securitatea a trimis o echip\
s\ îl aresteze. Nicolae P\l\ngeanu a avut
un atac de cord [i a murit pe loc.

P|L|RIE,  Gheorghe.  N\scut în 1889,
în B\l]i – Basarabia. Victim\ a represiunii
sovietice din 1940, din timpul invaziei.

P|L|RIE,  Ion.  Din raionul C\u[eni
– Basarabia. Deportat de sovietici, în
1949, în Kurgan.

P|LCU},  Ferician-FFloare.  N\scut
la 25 aprilie 1949, la Câmpani – Bihor.
Domiciliu obligatoriu în B\r\gan, împre-
un\ cu familia, 4 ani, de la 18 iunie 1951.

P|LMARU,  Nicolae.  N\scut la 22
mai 1914, la Pridvoreni – Bucovina. Re-
fugiat în Banat, la Moravi]a, din cauza
invaziei sovietice. Domiciliu obligatoriu
în B\r\gan, 4 ani, din 1951. Stabilit în
comuna Moravi]a (nr. 350).

P|LOIU,  Alexandru.  N\scut la 20
ianuarie 1929, în comuna Varia[ – Timi[.
Domiciliu obligatoriu în B\r\gan, la
Vii[oara, 4 ani, de la 18 iunie 1951.

P|LOIU,  Maria.  N\scut\ la 21 oc-
tombrie 1926, în comuna Panaghia. Do-
miciliu obligatoriu, 4 ani, din 1951.

P|LT|NEA,  Paul  I.  N\scut la 25
iunie 1924, la Bu-
cure[ti. Din 1926,
locuie[te la Gala]i
(mama lui era veri-
[oar\ primar\ a pro-
fesorului de germa-
n\ [i latin\, Ion To-
h\neanu, director al
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Liceului Vasile Alecsandri). Absolvent
al liceului Vasile Alecsandri din Gala]i
(1943) [i al Facult\]ii de Istorie din
Bucure[ti (1947). Profesor suplinitor
(1947-48). Arestat la 17 mai 1948, de
Securitatea Gala]i. Nu a primit condamnare
juridic\. Condamnat administrativ, la 2
ani de închisoare. Deten]ia la Aiud (de
la 15 septembrie 1948) [i Ocnele Mari
(de la 15 decembrie 1948). Dup\ executarea
primei pedepse, a primit o nou\ condamnare
administrativ\, de 2 ani de închisoare.
Deten]ia în lag\rul de munc\ for]at\ de
la Capul Midia, în brig\zile de “pedepsi]i”.
Eliberat la 31 decembrie 1952 [i ]inut, în
continuare, sub observa]ie. A lucrat la
o cooperativ\ me[te[ug\reasc\. Rearestat
la 17 mai 1959, torturat [i condamnat
la 18 ani de închisoare, dup\ un proces
înscenat conform directivelor M.A.I.
Deten]ia la Aiud, unde a stat în aceea[i
celul\ cu institutorul Constantin Caraga]\,
din Tichiri[ – Vrancea. Eliberat, prin
gra]iere, la 30 iulie 1964. Profesor în
comuna V\c\reni – Tulcea (din 1957),
angajat al Muzeului de Istorie din Gala]i
(din 1969). În 1973 [i-a luat doctoratul
în istorie, iar în 1974 a fost transferat,
în mod abuziv, la Biblioteca V. A. Urechia
din Gala]i, al c\rei director avea s\ devin\,
pe motiv c\ f\cuse “educa]ie anticomunist\”
grupurilor de vizitatori ai muzeului la
care lucrase. A publicat numeroase do-
cumente [i studii proprii cu referire la is-
toria ]inuturilor române[ti de la Dun\rea
de Jos. Volume publicate: Istoria ora[ului
Gala]i, de la origini pân\ la 1918 (2 vo-
lume), Via]a lui Costache Negri, Neamul
logof\tului Costache Conachi. Membru
în conducerea Institutului Român de Ge-
nealogie [i Heraldic\ Sever Zotta din Ia[i
[i autor de studii genealogice. 

P|MÂNT,  Eleonora.  Din Gala]i.
Condamnat\.

P|MÂNTA{,  Dumitru  I.  N\scut în
1919, la Leordeni-Muscel. Prizonier în
URSS. La revenirea în ]ar\ (29 noiembrie
1955), a fost arestat. Deten]ia la Gherla.

P|NESCU,  Constantin  Gh.  N\scut
la 1 februarie 1897, în comuna }ig\na[i
– Mehedin]i. Inginer domiciliat la Drobeta
– Turnu-Severin. Arestat la 11 iulie 1959.

Condamnat, în urma unui proces însce-
nat, la 7 ani de închisoare, pentru “pro-
pagand\ du[m\noas\”. Deten]ia la Cra-
iova, Jilava [i Gherla, unde a murit în
1960, din cauza torturilor îndurate în
timpul anchetei.

P|NESCU,  Dumitru.  Amurit în 1959,
la închisoarea Gherla.

P|NESCU,  Dumitru.  N\scut la 26
septembrie 1917. Tâmplar din Arad.
Arestat în 1952 [i condamnat la 2 ani
de închisoare, pentru “uneltire”. Eliberat
în 1954. A murit la Arad, în 1991.

P|NESCU,  Elena.  Trimis\ în judeca-
t\ în 1946, de maiorul procuror Iorgu
Popescu [i implicat\ în procesul organiza-
]iei anticomuniste Sumanele Negre.

P|NESCU,  {tefan.  Din Re[i]a. Arestat
în februarie 1952, de Securitatea Re[i]a.
Deten]ia 10 luni, în lag\rul de munc\
for]at\ de la Poarta Alb\.

P|NESCU,  Victor  T.  N\scut la 7
februarie 1915, în comuna R\te[ti-To-
poloveni – Arge[. }\ran cu 4 clase pri-
mare, tat\ a 5 copii. S-a împotrivit colec-
tiviz\rii [i, la 18 aprilie 1958, a întocmit
un memoriu, semnat împreun\ cu mai
mul]i ]\rani, în care sus]ineau c\ organele
administrative locale le-au furat p\mân-
tul. Ac]iunea lui a contribuit la stagna-
rea procesului de înscriere în colectiva
agricol\ [i a condus la revolta de la 24
aprilie 1958. Victor P\nescu a fost arestat
la 30 aprilie 1958, torturat la Securit\]ile
din Pite[ti [i Craiova [i condamnat, dup\
un proces înscenat, prin sentin]a
283/22.07.1958 a Tribunalului Militar
Craiova, semnat\ de c\pitanul Viorel
Munteanu, la 8 ani de munc\ for]at\,
pentru “uneltire împotriva ordinii sociale”.
Deten]ia la Craiova, Jilava [i în lag\re
din B\l]ile Dun\rii. 

P|NOIU,  Mihai.  N\scut la 1 decem-
brie 1947, în comuna Livezile – Timi[.
Deportat, împreun\ cu alte 20 de persoane,
la 18 iunie 1951. Domiciliu obligatoriu
în B\r\gan, împreun\ cu familia, 4 ani.

P|NU{,  Feodora  F.  N\scut\ în 1893,
la Ciopleni – Criuleni (Basarabia). Depor-
tat\ de sovietici, la 6 iulie 1949, în regiu-
nea Irkutsk, împreun\ cu fiica, Parascovia.

P|NU{,  Igor  V.  Vezi P\nu[, Victor I.
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P|NU{,  Mihai  P.  N\scut în 1898, la
Ciopleni – Criuleni (Basarabia). Deportat
de sovietici, în 1949, în regiunea Irkutsk.

P|NU{,  Parascovia.  Vezi P\nu[,
Feodora F.

P|NU{,  Sofia.  Vezi P\nu[, Victor I.
P|NU{,  Victor  I.  N\scut în 1913, la

Chi[in\u – Basarabia. Condamnat în
1941, la 5 ani de munc\ silnic\, pentru
“activitate antisovietic\”. So]ia, Sofia (n.
1915) [i fiul, Igor (n. 1940) au fost deporta]i
în 1941, în Kazakhstanul de Sud.

P|NU}|,  Alexei.  N\scut în satul
Zaim, raionul C\u[ani – Tighina (Basa-
rabia). }\ran arestat în 1944, de N.K.V.D.,
dup\ invazia sovietic\ în Basarabia. De-
portat în Siberia. S-a îmboln\vit din cauza
condi]iilor de exterminare prin munc\
for]at\. Dup\ amnistia din 1955, s-a întors
acas\, în 1956.

P|NU}|,  Alexei.  Din Chi[in\u –
Basarabia. Deportat de sovietici, în 1949.

P|NU}|,  Ana  E.  N\scut\ în 1897,
la Chi[in\u – Basarabia. Deportat\ de
sovietici, în 1949, în regiunea Kemerovo,
împreun\ cu fiul, Eugen (n\scut în 1929),
ca “familie de colabora]ionist”. 

P|NU}|,  Dominte.  }\ran basara-
bean din satul Zaim – Tighina (Basara-
bia). Arestat de N.K.V.D., la 6 iulie 1949,
[i deportat, împreun\ cu so]ia, Natalia,
în Siberia, unde a [i murit.

P|NU}|,  Eugen.  Vezi P\nu]\, Ana E.
P|NU}|,  Natalia  (so]ia lui P\nu]\,

Dominte). }\ranc\ din Zaim – Tighina
(Basarabia). Arestat\, împreun\ cu so]ul,
[i deportat\ în Siberia. Arevenit în 1957,
dup\ amnistia din 1956.

P|NU}|,  Vasile.  }\ran din satul
Zaim – Tighina. Deportat în Siberia, la
6 iulie 1949, împreun\ cu so]ia [i cei 4
copii. Adisp\rut f\r\ urm\. So]ia [i copiii
s-au întors acas\, în 1956.

P|P|{IL|,  Traian-CCornel.  N\scut
la 4 mai 1934, la Oravi]a. Domiciliu obli-
gatoriu în B\r\gan, 4 ani [i o lun\, de
la 18 iunie 1951.

P|PU{E,  Iorgu  M.  Din comuna
Lip\ne[ti – Prahova. Arestat [i de]inut,
1 an, 9 luni [i 17 zile.

P|PU{OI,  Teodosie  D.  N\scut la 14
august 1891, la Soroca – Basarabia. Do-

miciliat la Ploie[ti (str. Veronica Micle,
nr. 9). Fost poli]ist. Arestat. A murit la
27 octombrie 1952, la închisoarea F\g\-
ra[, în lipsa oric\ror îngrijiri medicale.

P|R|SC|U.  }\ran din Maramure[.
Împu[cat de Securitate în 1950, la C\-
line[ti – Maramure[.

P|R|U,  Elvira.  Farmacist\ din Cluj,
fiic\ de preot. Condamnat\.

P|R|U{ANU,  Nicolae.  N\scut în
1904, în comuna Ple[oi – Vâlcea. Preot
ortodox, paroh la P\r\u[ani-Ple[oi. Ur-
m\rit de Securitate, a stat ascuns 12
ani, în mun]i. A murit în 1986.

P|RCU}AN,  Constantin.  Din
Câmpulung-Moldovenesc. Condamnat,
prin sentin]a 487/1950 a Tribunalului
Militar Ia[i, la 3 ani de închisoare, pentru
c\, în aprilie 1945, g\zduise o persoan\
urm\rit\ de Siguran]\.

P|RDU},  Simion.  Partizan antico-
munist din grupul fra]ilor Gheorghe [i
Leon {u[man. Arestat în noaptea de 18
spre 19 iulie 1957, la Posaga – Alba, [i
torturat la Securitatea Cluj. Condamnat,
prin sentin]a 463/17.04.1958 a Tribunalu-
lui Militar Cluj, semnat\ de pre[edintele
completului, colonelul Paul Finichi,
cel care a trimis la moarte zeci de partizani.

P|RDU}IU,  Ilarie.  }\ran, partizan
anticomunist din grupul de la Posaga,
al fra]ilor Susman. Condamnat, prin sen-
tin]a 463/17.04.1958 a Tribunalului Militar
Cluj, la 7 ani de închisoare. Deten]ia la
Gherla.

P|RDU}IU,  Simion  I.  (fiul lui P\r-
du]iu, Ilarie). Din comuna M\h\ceni.
Partizan anticomunist condamnat, prin
sentin]a 463/17.04.1958 a Tribunalului
Militar Cluj, la 7 ani de închisoare. De-
ten]ia la Sibiu [i Gherla.

P|RNU{,  Iacob  S.  N\scut la 25 mai
1889. Fost comisar. Prizonier în URSS,
revenit în ]ar\ la 29 noiembrie 1955. Mort
la 26 noiembrie 1958, la închisoarea Gher-
la, în condi]ii de exterminare.

P|RNU{,  Vasile  I.  N\scut la 24
octombrie 1906, în comuna Ciutacu.
Arestat în 1950. Amurit la 19 decembrie
1952, la Cernavod\, din cauza regimului
de exterminare prin munc\ for]at\.
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P|RO{ANU,  Teodor.  N\scut în 1904,
la Cucuie]i – Olt. Preot ortodox la Vergu-
leasa – Olt. Condamnat [i de]inut politic.

P|RP|U}|,  Gheorghe.  Condamnat
în 1950. Deten]ia la minele de plumb
de la Baia Sprie [i la Gherla.

P|R}IL|,  Eugenia.  }\ranc\ din co-
muna Segacea-Posaga – Alba. Arestat\
în 1958, torturat\ [i condamnat\, prin
sentin]a 463/12.04.1958 a Tribunalului
Militar Cluj, pentru sprijinirea partiza-
nilor anticomuni[ti din grupul fra]ilor
{u[man.

P?R}IL|,  Ioan.  }\ran din comuna
Segacea-Posaga – Alba. Condamnat, prin
sentin]a 463/12.04.1958 a Tribunalului
Militar Cluj, pentru “complicitate” la
ac]iunile grupului de rezisten]\ condus
de fra]ii {u[man.

P|R}IL|,  Ioan.  }\ran dintr-un sat
de lâng\ Posaga – Alba. Condamnat, prin
sentin]a 463/27.04.1958 a Tribunalului
Militar Cluj, pentru sprijinirea partizani-
lor din grupul fra]ilor {u[man. Deten]ia
la Sibiu, Cluj [i Gherla.

P|R}IL|,  Vasile.  N\scut la 11 mai
1912, în comuna Posaga – Alba. Preot.
Arestat în 1957, torturat [i condamnat,
într-un proces înscenat în vederea spe-
rierii celor care îi sprijiniser\ pe parti-
zanii anticomuni[ti din grupul fra]ilor
{u[man, prin sentin]a 902/1958 a Tribu-
nalului Militar Cluj, la 9 ani de închisoa-
re, pentru “uneltire”. Eliberat, prin gra]iere,
în 1964. Aslujit în parohia Ciuleni – Cluj,
de unde a ie[it la pensie, în 1972.

P|SAIU,  Iulian.  Condamnat.
P|SAT,  Dumitru.  N\scut în 1894.

}\ran din satul Slobozia Mare – Cahul
(Basarabia). Arestat de N.K.V.D.,
torturat pentru c\ r\m\sese legat sufle-
te[te de România [i condamnat în februa-
rie 1945. Amurit în noiembrie 1947, în-
tr-o închisoare de lâng\ Chi[in\u, în
condi]ii de exterminare.

P|SAT,  Dumitru  (al lui Gheorghe).
Din comuna P\tr\u]ii de Sus – Bucovina.
Una dintre cele 50 de victime f\cute de
sovietici în comun\, ale c\ror nume se
afl\ înscrise pe troi]a comemorativ\
din curtea bisericii.

P|SAT,  Dumitru  I.  N\scut în 1890,
în comuna Bala[ine[ti – Briceni (Basara-

bia). Condamnat de sovietici, în 1944, la
10 ani de munc\ silnic\, pentru “tr\dare
de patrie”. Vezi [i P\sat, Feodosia {t.

P|SAT,  Elena  D.  Vezi P\sat, Feodo-
sia {t.

P|SAT,  Eufrosina.  N\scut\ în 1890,
în comuna Neagra – Hânce[ti (Basara-
bia). Deportat\ de sovietici, în 1941, în
regiunea Novosibirsk.

P|SAT,  Eufrosina.  }\ranc\ din satul
Sofia – Hânce[ti (Basarabia). Arestat\
de N.K.V.D., dup\ 21 iunie 1941, când
armata român\ a intrat în Basarabia, pen-
tru a o elibera de invadatorul sovietic.
Adisp\rut f\r\ urm\, împreun\ cu fiul [i
nora sa.

P|SAT,  Feodosia  {t.  (so]ia lui P\sat,
Dumitru I.). N\scut\ în 1890, în comuna
Bala[ine[ti – Briceni (Basarabia). Depor-
tat\ de sovietici, în 1949, în Kurgan, îm-
preun\ cu copiii, Zinaida (n. 1928), Vasile
(n. 1930), Liuba (n. 1934), Elena (n. 1936)
[i Mina (n. 1941), ca “familie de colabo-
ra]ionist”.

P|SAT,  Gheorghe.  }\ran arestat
înaintea intr\rii trupelor române[ti în
Basarabia, la 21 iunie 1941. Exterminat
în lag\rele sovietice.

P|SAT,  Gheorghe  I.  N\scut în 1888,
în comuna Neagra – Hânce[ti (Basara-
bia). Fost primar al comunei, din partea
P.N.L. Condamnat de sovietici, în 1941,
la 5 ani de munc\ silnic\.

P|SAT,  Gheorghe  I.  Din comuna
Sofia – Hânce[ti (Basarabia). Victim\ a
represiunii sovietice din 1940.

P|SAT,  Ion.  Din Gala]i. Condamnat. 
P|SAT,  Ion.  N\scut în 1928. Din

Slobozia Mare – Cahul (Basarabia). Ares-
tat la 6 iulie 1949, împreun\ cu so]ia, So-
nea, n\scut\ Grecu, [i deportat în Siberia.
S-a întors acas\ în 1956, dup\ amnistie.

P|SAT,  Ionica.  Arestat\ în 1952,
pentru c\ îl ajutase s\ treac\ grani]a pe un
francez acuzat c\ ar fi între]inut leg\turi
cu Ambasada Fran]ei din Bucure[ti. Tor-
turat\ în anchete, s-a îmboln\vit de pl\-
mâni. Deten]ia la M.A.I. [i Jilava (1954).

P|SAT,  Liuba  D.  Vezi P\sat, Feodo-
sia {t.

P|SAT,  Mina  D.  Vezi P\sat, Feodo-
sia {t.
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P|SAT,  Nicolae.  N\scut  în 1931, la
Slobozia Mare – Cahul (Basarabia). Ares-
tat la 6 iulie 1949 [i deportat în Siberia,
în regiunea Altai. S-a întors acas\, dup\
7 ani.

P|SAT,  Olga.  }\ranc\ din satul So-
fia – Hânce[ti (Basarabia). Deportat\
în 1941, împreun\ cu so]ul [i soacra, îna-
inte de sosirea trupelor române[ti elibera-
toare, în iunie 1941. Adisp\rut f\r\ urm\.

P|SAT,  Olga  F.  N\scut\ în 1922, în
comuna Neagra – Hânce[ti (Basarabia).
Deportat\ de sovietici, în 1941, în regiunea
Novosibirsk.

P|SAT,  Sonea  (so]ia lui P\sat, Ion).
N\scut\ în 1929, la Slobozia Mare –
Cahul (Basarabia). Deportat\ în Siberia,
la 6 iulie 1949. S-a întors acas\ în 1956,
dup\ amnistie.

P|SAT,  Vasile  D.  Vezi P\sat, Feodo-
sia {t.

P|SAT,  Zinaida  D.  Vezi P\sat, Feodo-
sia {t.

P|S|REANU,  Ion  I.  N\scut la 25
septembrie 1915, în comuna Ghird\ne[ti
– Gorj. Domiciliat în comuna Siminoc –
Constan]a. Domiciliu obligatoriu în
B\r\gan, 2 ani [i o lun\.

P|S|RIC|,  Marin.  N\scut în 1900,
în sudul Olteniei. La 8 ani a venit la
Bucure[ti, unde a vândut semin]e pr\jite
de floarea-soarelui [i bostan. Din banii
economisi]i dup\ ce îi d\dea negustorului
s\u partea cuvenit\, vindea covrigi [i
gogo[i. Muncitor [i cinstit, a fost primit
ucenic la o brut\rie. Cu timpul, a devenit
tot mai angajat în mi[carea muncitoreasc\.
Membru al Biroului Tineretului Socialist
(1919), a fost delegat la Congresul al III-
lea al Interna]ionalei Socialiste de la
Moscova. Din 1925, Marin P\s\ric\ a
devenit proprietarul unei brut\rii, iar în
1931-32 avea deja dou\ brut\rii, cu
sute de puncte prin care comercializa
gogo[i, covrigi, turt\ dulce. O parte din
profituri le oferea Ajutorului Ro[u In-
terna]ional. Dup\ 1933 au început s\
fie aresta]i unii dintre liderii mi[c\rii
muncitore[ti. P\s\ric\ a fost arestat, pân\
în 1944, de 7 ori [i închis la Doftana, a[a-
zisa “universitate comunist\”, unde a fost
buc\tarul de]inu]ilor. Nici dup\ instalarea

la putere a comuni[tilor nu a stat departe
de deten]ia politic\, neputând accepta
regimul de teroare s\lbatic\ pe care îl
instauraser\ fo[tii s\i tovar\[i politici.
Arestat în 1949, pentru “devia]ionism”.
În 1952, Marin P\s\ric\ se afla în
celula 41 de la M.A.I. (vezi revista Memoria,
nr. 36-37, pp. 107-109). P\s\ric\ s-a
lep\dat de comunism [i a înv\]at Tat\l
nostru de la colegul de deten]ie, Constan-
tin Iona[cu.

P|S|RIC|,  Polifron.  Din comuna
T\t\r\[ti – Teleorman. Condamnat.
Deten]ia în lag\re de munc\ for]at\ din
B\l]ile Dun\rii (1960).

P|S|RIC|,  Vasile.  N\scut în 1925.
}\ran din comuna Epureni – Tutova.
Mort în 1947, la închisoarea Aiud.

P|S|RIN,  Constantin.  Internat de
Securitate, din cauz\ c\ protestase, în-
temeiat, împotriva regimului comunist,
la azilul psihiatric de la Poiana Mare,
unde i-a fost ruinat\ s\n\tatea.

P|S|TOIU,  Iosif.  Din Bucure[ti.
Condamnat, prin decretul 417/20.09.1951,
la 24 de luni de munc\ for]at\, într-un
lag\r.

P|SC|LU}|,  {tefan  I.  N\scut în
1888, în comuna Maramonovca – Dondu-
[eni (Basarabia). Membru al Sfatului
}\rii, care a votat Unirea Basarabiei cu
România, la 27 martie 1918. Arestat de
sovietici, în 1949, [i condamnat. Se pare
c\ a murit în deportare, în Republica
T\tar\. So]ia lui, Tecla (n\scut\ în 1889),
a fost [i ea supus\ represiunii sovietice
din 1949. 

P|SC|LU}|,  Tecla.  Vezi P\sc\lu]\,
{tefan I.

P|SC|LU}|,  Victor  P.  Condamnat,
prin decizia 446/27.09.1951, la 24 de luni
de munc\ for]at\. Deten]ia la Canal.

P|SC|REANU.  De]inut, mai mul]i
ani, în lag\re de munc\ for]at\.

P|SCULESCU,  Dimitrie  N.  (fiul lui
P\sculescu, Nicolae). N\scut la 11 martie
1927. Elev din comuna Cicir - Arad. Ur-
m\rit de Securitate între 18 iulie 1949
[i 6 iunie 1950, când a fost arestat. Torturat
la Securit\]ile din Arad [i Timi[oara. Con-
damnat, dup\ un proces înscenat de
Tribunalul Militar Timi[oara, la 8 ani de
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închisoare. Deten]ia la Jilava, Peninsula
[i Gherla. În 1958, în loc s\ fie eliberat
dup\ executarea pedepsei, a fost trimis
cu domiciliu obligatoriu în B\r\gan, pân\
în 1961.

P|SCULESCU,  Floare (so]ia lui P\s-
culescu, Nicolae). }\ranc\ din Cicir –
Arad. Arestat\ în mai multe rânduri, dup\
1949. Începând cu data de 9 iunie 1950,
a stat 3 luni în deten]ie, pentru c\ so]ul
ei, Nicolae, [i cei doi fii, Dimitrie [i Gheor-
ghe, erau aresta]i. A murit în 1992.

P|SCULESCU,  Gheorghe  N.  (fiul
lui P\sculescu, Nicolae). N\scut la 29
iulie 1928. Elev la Liceul Comercial din
Arad. Arestat în 1950 [i condamnat, de
Tribunalul Militar Timi[oara, la 5 ani de
închisoare. Deten]ia la Arad, Jilava,
Peninsula [i Gherla.

P|SCULESCU,  Nicolae  (tat\l lui
P\sculescu, Dimitrie N. [i al lui P\scu-
lescu, Gheorghe N.). N\scut la 28 iulie
1901. }\ran din Cicir – Arad. Li s-a al\-
turat copiilor s\i fugari [i i-a sprijinit,
în împotrivirea lor fa]\ de regimul comu-
nist. Arestat la 6 iunie 1950, împreun\
cu b\ie]ii s\i. Anchetat la Securitatea
Arad [i învinuit de “t\inuire”. Condam-
nat la 2 ani de închisoare. Deten]ia la
Arad, Timi[oara [i Canal.

P|SCULESCU,  Nicolae.  Meca-
nic de locomotiv\ din Turnu-Severin.
Membru al unei organiza]ii de rezisten-
]\ na]ional\ anticomunist\, din jude]ul
Mehedin]i, condus\ de Dumitru Totir,
care procurase 37 de calupuri de trotil,
pe care le depozitase în casa lui N. P\s-
culescu, unde au [i fost g\site, la perchezi-
]ie. B\tut la Turnu-Severin [i la Securi-
tatea Craiova. Implicat în procesul orga-
niza]iei [i condamnat, prin sentin]a
307/26.11.1952, pronun]at\ la Craiova,
la 5 ani de închisoare. Deten]ia la Cra-
iova, Jilava [i Poarta Alb\ (1955).

P|SCULESCU-OORLEA,  Emil.  N\scut
la 9 iunie 1901, în comuna Orlea – Olt.
Preot-paroh ortodox, la Bucure[ti. Ares-
tat la 31 ianuarie 1952 [i de]inut admi-
nistrativ, f\r\ proces, la Canal, pân\ la
20 iulie 1955, când a fost eliberat.

P|SCULE},  Vasile  E.  N\scut la 8
septembrie 1891. Muncitor din Bu[teni

– Prahova. Arestat în 1951. Deten]ia la
Capul Midia, unde a murit, la 20 februa-
rie 1953, în condi]ii de exterminare
prin munc\ for]at\ [i în lipsa oric\rei
îngrijiri medicale.

P|STIL|,  Toma.  }\ran din Oravi]a.
Condamnat în 1949, la 4 ani de închi-
soare, pentru “uneltire”. Deten]ia la Ti-
mi[oara, Jilava [i Poarta Alb\.

P|STOR,  Dionisie.  }\ran mort la
închisoarea Aiud.

P|STR|V,  Ieronim.  Profesor din
Aiud. Arestat în martie 1949, împreun\
cu doctorul Eugen Müler, inginerul Petru
{eic\rescu [.a. Anchetat la Securitatea
din Alba-Iulia.

P|{CU}IU,  Teodor  (Doda).  }\ran
din comuna Dumbr\vi]a de Codru, de
lâng\ Beiu[. Fiul preotului ortodox din
comun\. Condamnat în 1949, într-un lot
de elevi [i studen]i (era student în anul I,
la Facultatea de Chimie din Bucure[ti),
pentru c\ r\spândise c\r]i interzise, din
biblioteca tat\lui s\u, recitase poezii
interzise, precum Doina lui Eminescu, [i
le vorbise colegilor de nicadori [i decemviri.
Deten]ia la Târg[or, Canal [i mina de
plumb de la Baia Sprie (1953).

P|TAL  (sau  P|}AL).  }\ran din
comuna Malul cu Flori – Dâmbovi]a. Pri-
mar al comunei. Condamnat în 1950. De-
ten]ia la Pite[ti, Jilava [i în lag\re de mun-
c\ for]at\ de la Canalul Dun\re – Ma-
rea Neagr\: Poarta Alb\, Gale[ (1952).
Le-a oferit colegilor de celul\ sl\nin\ de
urs [i miere, pe care le preparase înainte
s\ fie arestat (cf. Horia Stanca).

P|T|R|U,  Ion  Gh.  N\scut în 1913,
în Drochia – Basarabia. Condamnat de
sovietici, în 1946, la 5 ani de munc\
silnic\.

P|T|ROAIE,  Vasile.  Mort în 1960,
la închisoarea Gherla.

P|TÂRL|GEANU,  Mircea.  Mem-
bru P.N.L. Arestat în august 1945 [i ju-
decat în procesul înscenat organiza]iei T
(9 – 15 septembrie 1945). Condamnat la
3 ani de închisoare.

P|TÂRNIC|,  Ion.  N\scut în 1892,
în satul N\du[ita – B\l]i (în Basarabia,
pe cursul pârâului Cubolta). Arestat de
N.K.V.D., la 6 iulie 1949, împreun\ cu
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so]ia [i 3 copii. Deporta]i în Siberia, în
regiunea Kurgan, unde Ion P\târnic\ a
murit, în condi]ii de exterminare. A
fost reabilitat, post-mortem, în 1987. 

P|TER|U,  Ion  V.  N\scut la 26
noiembrie 1914, în comuna Mih\ie[ti,
raionul Dr\g\ne[ti – Olt. }\ran care a
redactat, în 1957, o fi]uic\ în care comb\tea
abuzurile regimului comunist [i ac]iunea
de colectivizare agricol\. Arestat [i con-
damnat la 60 de luni de munc\ for]at\.
Deten]ia în lag\re din B\l]ile Dun\rii,
începând cu 1959. Eliberat la 6 aprilie
1962, prin ordinul E/10102 al M.A.I.

P|TRAN,  Teodor.  }\ran din N\dlac
– Arad. Condamnat în 1949, la 6 ani de
munc\ for]at\, de c\tre Tribunalul Militar
Timi[oara. Deten]ia la Periprava, unde
s-a îmboln\vit. Amurit la scurt timp dup\
eliberare.

P|TRA{CU  (?). Partizan anticomu-
nist din Balta Potelu – Romana]i, unde
se afla împreun\ cu studentul Virgil Milcu,
fiul preotului Petre Milcu, din comuna
Ianca – Romana]i. Judecat de Tribunalul
Militar Craiova, în 1951.

P|TRA{CU,  Alexandra.  Vezi P\-
tra[cu, Ion Gh.

P|TRA{CU,  Andrei  I.  Din Mizil
(str. Mihai Bravu, nr. 183). Arestat de Se-
curitatea Ploie[ti. De]inut 8 luni [i 6 zile.

P|TRA{CU,  Constantin.  Din Dâm-
bovi]a. A murit la închisoarea Gherla.

P|TRA{CU,  Constantin.  Din Te-
cuci. Condamnat.

P|TRA{CU,  Cristian.  Condamnat.
Deten]ia la Aiud.

P|TRA{CU,  Dumitru.  Muncitor r\-
nit, prin împu[care, de un soldat sovietic,
în noaptea de 30 septembrie 1945, la Plo-
ie[ti. 

P|TRA{CU,  Efimia  I.  Vezi P\tra[cu,
Ion Gh.

P|TRA{CU,  Eugenia  M.  Vezi P\tra[cu,
Macar I.

P|TRA{CU,  Feodosia.  Vezi P\tra[cu,
Macar I.

P|TRA{CU,  Gheorghe.  N\scut în
1913, în comuna Buruiene[ti – Neam].
Preot franciscan, fost director al Semina-
rului Franciscan de la H\l\uce[ti. Arestat
la 25 martie 1949 [i condamnat, în urma

unui proces înscenat, la 11 ani de închisoa-
re. Deten]ia la Ia[i, Jilava, Peninsula, Si-
ghet [i Râmnicu-S\rat. La expirarea
pedepsei, a fost trimis cu domiciliu obli-
gatoriu în B\r\gan, la L\]e[ti. Afunc]io-
nat, în clandestinitate, ca superior al fran-
ciscanilor din Moldova. Amurit în 1995
[i a fost înmormântat în cimitirul parohial
din Luizi-C\lug\ra – Bac\u.

P|TRA{CU,  Gheorghe.  Din Ploie[ti
(str. 23 August, nr. 218). Arestat de Se-
curitatea Ploie[ti. De]inut 2 ani.

P|TRA{CU,  Gheorghe.  Student la
Politehnica din Bucure[ti. Membru al
Mi[c\rii Legionare. Arestat în 1948, îm-
preun\ cu al]i membri ai Centrului Stu-
den]esc Legionar. Torturat în anchet\, la
M.A.I. (Bucure[ti). Deten]ia la Jilava,
Pite[ti [i Gherla. La fabrica închisorii
Gherla, era recunoscut ca un foarte bun
meseria[.

P|TRA{CU,  Gheorghe.  N\scut în
1913. }\ran din comuna Buruiene[ti
(lâng\ Târgu-Frumos). Arestat la 10 august
1950. Deten]ia la Râmnicu-S\rat. Elibe-
rat la 7 august 1959.

P|TRA{CU,  Gheorghe  F.  N\scut în
1919, în comuna Mile[tii Mici – Ialoveni
(Basarabia). Deportat de sovietici, în
1949, în regiunea Tiumen, împreun\
cu so]ia, Zinovia (n\scut\ în 1918) [i
fiica, Maria (n. 1943), pentru apartenen]\
la Martorii lui Iehova.

P|TRA{CU,  Gheorghe  Gh.  N\scut
la 20 mai 1886. Contabil arestat la 9 iulie
1952. Mort la 8 decembrie 1954, la în-
chisoare.

P|TRA{CU,  Ioan  I.  N\scut la 15
septembrie 1884, în comuna Schitul Go-
le[ti. Muncitor minier, tat\ a 5 copii. Ares-
tat în 1958 [i condamnat, prin sentin]a
61/5.06.1958 a Tribunalului Militar Bu-
cure[ti, pentru “nedenun]area” partiza-
nilor anticomuni[ti Ion {erban [i Ion
Voican.

P|TRA{CU,  Ion  Gh.  N\scut în 1898,
în comuna Pog\ne[ti – Hânce[ti (Basa-
rabia). Fost jandarm [i membru P.N.L.
Condamnat, de sovietici, în 1941, [i
deportat în lag\rul de la Sverdlovsk, unde
a [i murit, în acela[i an, în condi]ii de ex-
terminare. So]ia lui, Alexandra (n\scu-
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t\ în 1906) [i copiii, Parascovia (n. 1925),
Petru (n. 1926) [i Efimia (n. 1928) au
fost deporta]i tot în 1941, în Tiumen. 

P|TRA{CU,  Ion  S.  Din Bucure[ti.
Condamnat, prin decizia 444/26.09.1951,
la 12 luni de munc\ for]at\. Deten]ia la
Canal.

P|TRA{CU,  Macar  I.  N\scut în
1917, în comuna V\rv\reuca – Flore[ti
(Basarabia). Victim\ a represiunii so-
vietice din 1949, împreun\ cu so]ia, Feo-
dosia (n. 1925) [i fiica, Eugenia (n. 1944).

P|TRA{CU,  Maria.  Din Bucure[ti.
Cumnata lui Pamfil {eicaru. S-a îmbol-
n\vit psihic, în urma anchetelor brutale
la care a fost supus\, la M.A.I. Deten]ia
la Jilava, Arad [i Miercurea-Ciuc. Elibera-
t\, dup\ ani de chinuri, a murit la pu]in
timp.

P|TRA{CU,  Maria.  Din R\cari.
Condamnat\ la 15 ani de munc\ silnic\.
Deten]ia la Mislea [i Miercurea-Ciuc.

P|TRA{CU,  Maria  Gh.  Vezi P\tra[-
cu, Gheorghe F.

P|TRA{CU,  Neculai.  N\scut la 23
martie 1915. }\ran din N\drag – Severin.
Condamnat.

P|TRA{CU,  Nic\.  Din Gala]i. Con-
damnat.

P|TRA{CU,  Nicolae.  Înv\]\tor din
jude]ul Br\ila. Dup\ primul an de înv\]\-
mânt, s-a transferat în jude]ul Mure[,
unde s-a c\s\torit [i s-a împrietenit cu în-
v\]\torul Ion Faliboga. Arestat în 1958
[i condamnat, în procesul înscenat orga-
niza]iei anticomuniste conduse de Fali-
boga (Comitetul Na]ional de Eliberare),
de c\tre Tribunalul Militar Cluj. Deten]ia
la Deva, Aiud [i Gherla.

P|TRA{CU,  Parascovia  I.  Vezi
P\tra[cu, Ion Gh.

P|TRA{CU,  Petru  I.  Vezi P\tra[cu,
Ion Gh.

P|TRA{CU,  Simion  M.  N\scut în
1902, la Soroca – Basarabia. Fost poli]ist,
în perioada interbelic\. Condamnat de
sovietici, în 1940, la 8 ani de munc\ sil-
nic\. A disp\rut în lag\rele de extermi-
nare prin munc\ for]at\.

P|TRA{CU,  Sofia-NNicoleta.  N\scu-
t\ la 29 aprilie 1929. Din Lie[ti – Put-
na. C\lug\ri]\ la m\n\stirea Vladimi-

re[ti. Condamnat\ în 1959, la 10 luni
de închisoare. Deten]ia la Gala]i.

P|TRA{CU,  Stere.  Elev la Liceul
Comercial din Bra[ov. Arestat în 1948,
într-un grup de elevi. Torturat la Securi-
tate [i condamnat în 1949.

P|TRA{CU,  Sterie.  Domiciliat în
comuna Ciuperceni – Gorj. Arestat la 28
iunie 1948, de Securitatea Târgu-Jiu.
Anchetat la M.A.I. [i condamnat la 5 ani
de închisoare, pentru “uneltire”. Dup\
expirarea pedepsei, a mai fost ]inut la
închisoare înc\ 11 luni. Eliberat la 27 mai
1954.

P|TRA{CU,  T\nase.  Din comuna
Brezoaie – Ilfov. Condamnat, prin decre-
tul 377/30.08.1951, la 12 luni de munc\
for]at\. Deten]ia la Canal.

P|TRA{CU,  Teodor.  Din Gala]i.
Condamnat, prin decretul 446/27.09.1951,
la 24 de luni de munc\ for]at\. Deten]ia
la Canal.

P|TRA{CU,  Traian.  Notar din Z\r-
ne[ti – Vâlcea. Considerat “suflet al re-
ac]iunii” [i b\nuit c\ ar fi fost un legionar
c\ruia i se pierduse dosarul. Internat în
lag\rul de la Caracal, dup\ 6 martie 1945.

P|TRA{CU,  Vasile.  Din Bârlad.
Student la Academia Comercial\. Mem-
bru al Mi[c\rii Legionare. Arestat în 1948
[i condamnat. Deten]ia la Jilava [i Pite[ti,
unde a trecut prin chinurile reeduc\rii
prin tortur\. Af\cut parte din primul grup
dus în Camera 4 Spital, la 6 decembrie
1949. Afost dus [i la Gherla, tot în timpul
reeduc\rii. Acolo a lucrat în fabrica în-
chisorii, fiind un fel de responsabil cu
contabilitatea.

P|TRA{CU,  Vasile  R.  N\scut la 1
ianuarie 1922, la Bârlad. Preot ortodox
în comuna M\gurele – Ilfov. Arestat în
1948 [i condamnat la 15 ani de închisoa-
re, pentru “uneltire”. Deten]ia la Pite[ti,
Jilava, Gherla, Aiud [i Periprava.

P|TRA{CU,  Zinovia.  Vezi P\tra[cu,
Gheorghe F.

P|TR|{CANI,  Ion.  N\scut în 1923.
Originar din comuna Fitione[ti, de lâng\
Panciu. Ofi]er de avia]ie – mecanic. Tri-
mis, în prim\vara lui 1944, la specializare
în Germania. La sfâr[itul r\zboiului, se
g\sea în Danemarca, internat într-un
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lag\r de prizonieri germani. Asuferit un
grav accident la coloana vertebral\, fiind
nevoit s\ stea câteva luni în ghips. Revenit
în ]ar\, a fost arestat în 1948 [i condam-
nat, dup\ un proces înscenat, la 15 ani
de închisoare. Deten]ia la Jilava [i Aiud,
unde în 1951 lucra la fabrica închisorii.

P|TR|{CANU.  Înv\]\tor din Mun]ii
Vrancei, arestat [i condamnat, în timpul
r\scoalei ]\r\ne[ti anticomuniste, din iu-
lie 1950.

P|TR|{CANU.  Prizonier în URSS.
Revenit în ]ar\, în 1956, a fost arestat [i
întemni]at.

P|TR|{CANU.  Tân\r din Panciu.
Membru al Mi[c\rii Legionare. Arestat
în 1941, dup\ rebeliunea legionar\ din
ianuarie. În 1952, se afla la închisoarea
Aiud. Lucra în lemn, la strung, [i vorbea
mereu de via pe care o avusese acas\.

P|TR|{CANU,  Elena  (so]ia lui P\-
tr\[canu, Lucre]iu
D.). Arhitect deco-
rator cu simpatii po-
litice comuniste.
Condamnat\ în lip-
s\, înainte de 1930,
în procesul unui 
grup de comuni[ti
acuza]i de spionaj

în favoarea sovieticilor. Arevenit în ]ar\
în 1936, cu ocazia rejudec\rii procesului,
dar a fost sf\tuit\, de la Paris, s\ nu se
prezinte la tribunal înainte de a se consulta
cu [efii P.C.R. Prin Sraer, l-a cunoscut
pe Lucre]iu P\tr\[canu, iar în 1939 s-a
botezat [i s-a m\ritat cu acesta. Împreun\
cu so]ul s\u, a luat parte la ac]iunile
întreprinse, în ilegalitate, de membrii
P.C.R. Când so]ul s\u a fost arestat [i
internat, în timpul guvern\rii legionare,
în lag\rul de la Miercurea-Ciuc, [i apoi
[i în timpul guvern\rii Ion Antonescu,
Elena P\tr\[canu s-a zb\tut pentru a ob-
]ine un regim mai bun de deten]ie. Areu-
[it, primind domiciliu obligatoriu la Poiana
}apului. Dup\ instalarea regimului co-
munist, a fost arestat\ de fo[tii tovar\[i,
anchetat\ [i chemat\ ca martor al acuz\rii,
în procesul înscenat so]ului s\u. Condam-
nat\ în cel de-al doilea lot al procesului
P\tr\[canu, judecat între 26 aprilie [i 6

mai 1954, [i în care erau implica]i 17 fo[ti
martori ai acuz\rii. Deten]ia la Dumbr\veni
(pân\ la 11 iulie 1955) [i Miercurea-Ciuc.
Gra]iat\ la 26 mai 1956. I s-a permis s\
plece în exil, în Elve]ia. 

P|TR|{CANU,  Lucre]iu  D.  N\scut
în 1901, la Bac\u.
Avocat [i profesor
universitar, domici-
liat în Bucure[ti (str.
Vasile Lasc\r, nr.
100). Unul dintre
activi[tii principali
ai Partidului Co-
munist Român,

membru în Comitetul Central [i autor de
lucr\ri istoriografice marxiste. 
S-a instruit la Moscova, începând din
1922, ca reprezentant al P.C.R. (de
fapt, al PCdR: Partidul Comunist din Ro-
mânia - PCdR î[i va schimba denumirea
în Partidul Comunist Român - PCR, abia
la Conferin]a na]ional\ de la 16-21
octombrie 1945; pentru evitarea confuzii-
lor, vom folosi, totu[i, numai abrevierea
P.C.R.). În 1935, a revenit clandestin în
România, angajându-se în activitatea
comunist\ din  ilegalitate, în regiunea
Moldovei (Ia[i [i Piatra-Neam]). În
prim\vara lui 1936, i s-a cerut s\ intre în
legalitate, pentru a putea lucra în Frontul
popular [i pentru a preg\ti ap\rarea
comuni[tilor care erau trimi[i în judecat\.
În martie 1938, nu a mai fost reales în
Comitetul Central, fiind pus la dispozi]ia
comuni[tilor din Bucure[ti, unde a cola-
borat cu Athanase Joja (1939-1940). Dup\
6 septembrie 1940, a fost arestat, la ordi-
nul autorit\]ilor legionare, [i internat în
lag\rul de la Miercurea-Ciuc. Ulterior, a
fost adus la Bucure[ti [i eliberat de c\tre
Prefectul Poli]iei, prin]ul Alexandru Ghica,
cu angajamentul de a se ab]ine de la orice
activitate public\. În 1941, [i-a reînnoit
acest angajament [i fa]\ de Siguran]a
Statului, [i a primit domiciliu obligatoriu
acolo unde a cerut, la Poiana }apului. În
1943, a fost internat în lag\rul de la Târgu-
Jiu, unde industria[ul Max Auschnit,
închis [i el acolo, s-a oferit s\ ofere
bani comuni[tilor, fiind un sprijinitor al
ader\rii României la frontul antihitlerist.
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