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PREOŢI ŞI DIACONI ARESTAŢI ÎN PERIOADA 1945 -1989    

Părintele Ştefan Straja, născut la Cacova Ierii, judeţul Cluj, în 29 august 1911, paroh la Ruşi, 
preot şi profesor la Sibiu, a fost condamnat în 1948, la 15 ani de muncă silnică pentru "acţiuni contra 
clasei muncitoare". Eliberat în 1958, a fost din nou arestat pentru încă patru ani şi închis la Aiud, 
Gherla, Tg. Ocna şi Galaţi. între 1967 - 1970 a slujit în parohiile Ruşi şi Mag, judeţul Sibiu. 

Preotul AIexe Străistaru, născut la 17 februarie 1917 în localitatea Chirianca din U.R.S.S., 
paroh în Sascut, Bacău, a fost arestat în 1951 şi condamnat la trei ani de închisoare pentru uneltire 
prin sentinţa 95/1951 a Tribunalului Militar Galaţi. A fost închis la Aiud, Focşani, Galaţi, Jilava şi la 
Canal. 

Preotul Alexandru Strejnicu, născut în 1895, paroh în Ploieşti la biserica Sfântul Ioan, a fost 
arestat în 1950 şi închis patru ani la Aiud. 

Preotul Nicolae Stroe, născut la 26 iunie 1908 la Păuşeşti-Măglaşi, judeţul Vâlcea, paroh la 
I;rânceşti, Vâlcea, a fost arestat pentru uneltire, în perioada 1952-1953. 

Preotul Andrei Nicolae Stroescu, născut la 16 septembrie 1920 în comuna Glămbocata-
Călugărita, judeţul Dâmboviţa, fiul lui Andrei şi al Ioanei, paroh în Leordeni, a fost condamnat la 
şapte ani de închisoare, pentru activitate în cadrul P.N.Ţ. A trecut prin Jilava, Aiud şi Gherla. 

Preotul Ion Stroiescu din Sovarna de Sus, Mehedinţi, a fosl deţinut 
politic. 

Preotul Ion Suciu din Bucureştii Noi a fost arestat pentru construcţia unei biserici. 

Preotul Petru Suciu din Drighiu, sat lângă Şimleul Silvaniei, a fost deţinut politic. 

Preotul Ioan Sumedrea, născut la 17 septembrie 1908, paroh la Cheia-Bran, judeţul Braşov, a 
fost condamnat pentru uneltire, la şase ani de închisoare de Tribunalul Militar Braşov. Eliberat în 
1964 s-a întors în parohia sa. 

Preotul Ciprian Suorăşan, născut la 24 mai 1928 în Valea Lungă, Sălaj, paroh în Geaca. 
Sălaj, a fost arestat în 1949 şi condamnat la cinci ani de închisoare pentru "uneltire împotriva ordinii 
sociale". 

Preotul Isaia Suru, născut la 6 iunie 1907 în localitatea Duboz, judeţul Timiş, licenţiat al 
Facultăţii de Teologie din Bucureşti, a funcţionat ca profesor la Academia Teologică din Caransebeş 
între anii 1932 - 1937. apoi ca preot la parohia Caransebeş până la 4 septembrie 1958, când a fost 
arestat. Judecat de Tribunalul Militar Timişoara pentru "uneltire împotriva ordinii sociale", a fost 
condamnat la opt ani de închisoare şi întemniţat la Penitenciarul Aiud. în 1964 a fost reîncadrat ca 
preot în parohia Turnu Ruieni, protopopiatul Caransebeş, de unde s-a pensionat în 1970. A decedat la 
5 februarie 1974. 

Preotul Remus Suru  din Bucoşniţa, Caraş-Severin, a fost deţinut politic. 

Preotul Tonia Suru din Verendin, Caraş-Severin, a fosl închis în temniţele comuniste. 

Preotul Ioan Şandra din Răbăgani, Bihor, născut la 10 ianuarie 1914 în localitatea Stracoş, 
Bihor, a fost arestat în 1952 şi condamnat de Tribunalul Militar Oradea, pentru uneltire, la trei ani 
detenţie. 

Preotul Gheorghe Serculescu (Seiculescu, Şeiculescu, Stăiculescu) din Alexandria, a fost 
arestat la 15 august 1952 şi dus la Canal, bolnav, pentru a executa o pedeapsă de muncă silnică de 60 
de luni, potrivit mărturiei părintelui Emil Băldescu. 

Preotul Alexandru Şendrea din Valea Ierii, Cluj, a fost arestat în 1952. 
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Preotul Traian Şendruţiu din Cizer, Sălaj, a fost arestat în 1955 şi condamnat de Tribunalul 
Militar Oradea pentru uneltire, prin sentinţa nr. 261/1955, la cinci ani şi şase luni de închisoare pentru 
"activitate intensă contra clasei muncitoare". 

Preotul Dumitru Şerban s-a născut la 1 iunie 1908 în localitatea Români, Neamţ. A slujit în 
parohiile Crucea, judeţul Neamţ, Cristeşti-Buda, lângă Târgu Frumos, Oşlobeni şi Agapia. Arestat în 
1962, a fost condamnat de Tribunalul raionului Tg. Neamţ, la trei ani de închisoare pentru "atitudine 
duşmănoasă faţă de regimul democrat-popular". Eliberat în 1964 şi încadrat ca preot paroh în 
Floiseşti, Neamţ, s-a pensionat în 1985. 

Părintele Dumitru M. Şerban (�), născut la 11 iunie 1907 în comuna Poiana de Sus, 
Dâmboviţa, a urmat şcoala primară în satul natal, apoi cursurile Seminarului Centrai şi ale 
Seminarului "Patriarhul Miron" din Câmpulung Muscel. în 1938 a absolvit Facultatea de Teologie din 
Bucureşti. A colaborat la o serie de publicaţii precum "Satul" sau "Tinerimea Creştină", semnând 
articole cu pseudonimul Mitică Ţăranu. 

La 20 octombrie 1935 s-a căsătorii cu Elena Nicolae din satul Domniţa Bălaşa (Zidurile), 
comuna Crovu (astăzi Odobeşti). Hirotonit diacon, la 31 august 1936 şi apoi preot pe seama 
Mănăstirii Surpatele din judeţul Vâlcea, a funcţionat aici până în decembrie 1940, când s-a transferat 
în satul soţiei sale. 

 În timpul studenţiei a cunoscut un fruntaş ţărănist, Cezar Spineanu. care mai târziu a devenit 
naşul de căsătorie al părintelui Dumitru. În mare măsură, prigoana abătută asupra părintelui Şerban s-a 
datorat acestei întâlniri. Potrivii mărturiei fiului său, Cezar Şerban, părintele a fost "hăituit şi tracasat 
în timpul dictaturii legionare" deja, iar în 25 - 26 martie 1948 a fost arestat de la domiciliu, de către 
comunişti. Eliberat la 30 martie, a trăit în continuare ani de prigoană până în noaptea de 15 - 16 
decembrie 1958, când a fost din nou arestat. Se afla la Bucureşti, la fiul său, în momentul arestării. 
Închis în beciurile Securităţii din Calea Rahovei, iară să fie judecat şi condamnat, a murit după trei 
luni de anchetă, vreme în care a fost schingiuit bestial şi torturat. Nu împlinise încă 52 de ani când a 
fost omorât. Familia a aflat despre moartea părintelui Dumitru după o lună şi jumătate. După mai 
multe investigaţii, cei din familie au găsit groapa comună din cimitirul bisericii comunei Jilava, în 
care a fost înhumai părintele Dumitru. În decembrie 1965, rămăşiţele pământeşti ale preotului 
Dumitru Şerban au fost mutate lângă biserica al cărui ctitor a fost şi în care a slujit. 

Preotul Gheorghe Şerban (�) din comuna Corbii de Jos, judeţul Constanţa, a fost condamnat 
pentru participarea activă la rezistenţa din Dobrogea şi împuşcat în primăvara anului 1951, chiar în 
ziua de Paşti, la Baia Sprie, sub pretextul că a încercat să evadeze, motivul real fiind însă faptul că a 
protestat împotriva muncii forţate din mină în faţa ofiţerului politic Alexandru. 

Preotul Dumitru I. Şerbănescu, născut în Izmişa, Mehedinţi, paroh în Recea, Punghina, 
Mehedinţi, a fost arestat în perioadele 1952 - 1954 la Craiova, Ghencea, Canal şi la Oneşti-Borzeşti, 
iar din 1959 până în 1964 la Craiova şi Periprava, fără să fie judecat şi condamnat. 

Preotul Apostol Şinca (Şineu), paroh la Islaz II, protopopiatul Turnu Măgurele, a fost deţinut 
politic. 

Preotul Ion Şova (�) din comuna Grigoreni, Bacău, arestat după zece ani în care s-a ascuns de 
autorităţile comuniste, a murit în timpul anchetei din cauza torturilor la care a fost supus. 

Vasile Ştef, preot născut la 7 aprilie 1904 în Bozeaşi, Mureş, paroh la Bernadca, a trecut prin 
închisorile comuniste. 

Părintele Aurel Ştefan, preot în localităţile Tisa, frărand şi Avram Iancu, judeţul Bihor, a fost 
arestat la vârsta de 44 de ani şi condamnat pentru "uneltire împotriva ordinii sociale" prin sentinţa nr. 
965/09. 1951, apoi închis la Caransebeş şi Gherla. 

Preotul Nicolae Ştefan de la biserica Sfinţii Apostoli din Râmnicu Sărat a fost arestat de două 
ori: între 25. 04 - 18. 07. 1952 şi din 28. 08. 1952 până în 19. 04. 1953, pentru "sabotaj economic". 
După ce a ieşit din închisoare a slujit în parohia Valea lui Lalu, Râmnicu Sărat. 
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Preotul Aurel Ştefănescu, născut la 18 iulie 1906 în localitatea Chiojdul Mic, preot în 
Starchiojd, Prahova, a fost condamnat prin sentinţa 337/16. 04. 1958 a Tribunalului Militar Bucureşti 
la trei ani de închisoare şi doi de interdicţie corecţională pentru "uneltire împotriva ordinii sociale". 
Între 1960 - 1964 a avut domiciliu obligatoriu în comuna Rubla, judeţul Galaţi. 

Preotul Dincuşor Ştefănescu, născut la 1 septembrie 1914 în Petreştii de Jos, Gorj, preot în 
parohia Chiajna, Bucureşti, a fost condamnat la şase ani de închisoare şi cinci de interdicţie 
coreeţională, prin sentinţa 34/24. 05. 1962 a Tribunalului Militar Bucureşti, pentru "uneltire împotriva 
ordinii sociale". În 1964 a fost graţiat. 

Preotul Nicolae Ştefănescu, născut la 15 august 1896 în localitatea Mareea, paroh la Ioneştii 
Govorii, Vâlcea, a fost condamnat de Tribunalul Militar Craiova pentru uneltire şi închis între anii 
1949 - 1950. 

Preotul Ilie Ştefănie, născut la 15 mai 1906 în Beriu, Hunedoara, paroh în Orăştie, a fost 
condamnat prin sentinţa 157/1959 a Tribunalului Militar Braşov la zece ani de închisoare, pentru 
uneltire. După ce a ieşit din închisoare în 1964, a slujit ca preot paroh în Petrila, Hunedoara, de unde 
s-a pensionat în 1962. 

Preotul Ioan Ştefănuţ din localitatea Şepreuş, judeţul Arad, s-a născut în Sintea Mare în anul 
1908. La vârsta de 41 de ani a fost condamnat pentru "uneltire împotriva ordinii sociale" şi închis la 
Timişoara. 

Preotul Ioan Ştirbeţiu, născut la 30 decembrie 1900, în comuna Dealul Frumos, Sibiu, a fost 
închis în perioada 1948 - 1953 la Sighişoara şi Braşov, apoi trimis la Canal, Iară să fie condamnat şi, 
după ieşirea din închisoare, ţinut în Delta Dunării cu domiciliu obligatoriu. 

Preotul Tiberiu Şuta din Lăpuşnicu Mare, Caraş-Severin, a fost deţinut politic. 

Preotul Teodor Şuteu din Sânnicolau Mic, născut la 31 iulie 1914, a fost arestat la vârsta de 
36 de ani, în 1950, pentru "uneltire împotriva ordinii sociale", condamnat şi închis la Arad, Timişoara, 
Oradea, Cluj şi Gherla. 

Preotul Aurel Tarabanţ din Vaşcău, judeţul Bihor, a fost deţinut 
politic. 

Preotul Gheorghe Tarcea (�) din Balşa, Hunedoara, a fost arestat împreună cu minerii 
răsculaţi în 1946 la Ghelari - Teliuc şi condamnat la muncă silnică pe viaţă. În 1947 se afla la 
Văcăreşti. A decedat la Aiud în 30 septembrie 1963, la vârsta de 73 de ani. 

Preotul Nicolae Tatolici din Brăneşti, Galaţi, născut la 21 septembrie 1909 în localitatea 
Smulţi, a fost arestat în 1958 şi condamnat prin sentinţa nr. 89/58 a Tribunalului Militar Constanţa la 
trei ani de închisoare pentru activitate legionară. A fost închis la Periprava. 

Preotul Gheorghe Tatu din Sebeşul de Sus, Sibiu, a fost arestat şi condamnat pentru că a 
spovedii persoane căutate de Securitate. 

Preotul Ioan Tatulea, născut în 1908, paroh la Mitocul Maicilor, laşi, arestat în 1948, 
condamnat pentru uneltire prin sentinţa 70/1949, a fost închis la Suceava şi Aiud. 

Preotul Tatulici din comuna Jilava a fost arestat şi condamnat. Mergea cu Botezul în ziua 
întâi a lunii ianuarie, în închisoarea Jilava până în 1948. 

Preotul Coriolan Tănase, paroh în Bistriţa, a fost deţinut la Peninsula. 

Preotul Vasile Tătaru din Bistriţa-Năsăud, născut la Cetatea de Baltă în 1894, a fost deţinut 
administrativ în perioada 15. 08. 1952 - 15. 09. 1953. Fusese închis şi de unguri la Seghedin. 
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Preotul Nicolae Târcă, născut la 14 ianuarie 1911 în comuna Osica de Jos, Olt, a fost 
condamnat la 18 ani de închisoare pentru "uneltire împotriva ordinii sociale" prin sentinţa 156/1958 a 
Tribunalului Militar'Craiova. Graţiat în 1964, a revenit în parohie, de unde s-a pensionat în 1985. 

Preotul Constantin Târziu din Lugoj, născut la 1 mai 1913, a fost condamnat de Tribunalul 
Militar Timişoara în 1959 la şapte ani de închisoare pentru uneltire. Graţiat în 1964, a slujit ca preot 
paroh la Hezeriş, Timiş, de unde s-a pensionat în 1970. 

Preotul Gheorghe Teaha din Berechiu, Bihor, născut la 2 mai 1911 în localitatea Sălişte de 
Vaşcău, Bihor, a fost arestat pentru "uneltire împotriva ordinii sociale" în perioada 29. 04. 1953 - 20. 
10. 1954. S-a pensionat în 1974 de la Chişlaz, Bihor. 

Preotul Nicolae Teleşpan, născut în 1908 la Glăvile, Vâlcea, paroh la Stăneşti, a fost arestat 
în 1959. A executat o condamnare de cinci ani, la Craiova şi Periprava. 

Ieromonahul Alexandru Agaton Daniil Teodorescu (�), născut la 22 decembrie 1896 în 
Bucureşti, ziarist şi publicist, animatorul grupului « Rugul aprins » de la Mănăstirea Antim, a fost 
arestat în 1949 şi condamnat pentru "uneltire împotriva ordinii sociale" la cinci ani detenţie grea. 
Eliberat în 1951, s-a transferat în 1952 la Mănăstirea Sihăstria, Neamţ, unde a devenit ieromonahul 
Daniil. De aici a pleacat la Schitul Rarău, dar în 1958 a fost din nou arestat şi condamnat de 
Tribunalul Militar Bucureşti la muncă silnică pe viaţă, prin sentinţa 125/1958. A murit în închisoare 
din cauza torturilor la care a fost supus. 

Preotul Alexandru Teodorescu, născut în 1914, preot la Mănăstirea Dealu şi mai târziu paroh 
la Podu Rizii, Dâmboviţa, născut la 18 iulie 1917 în Braniştea, Dâmboviţa, a fost arestat şi condamnat 
în 1959, la 16 ani de muncă silnică, prin sentinţa 816/14. 08. 1959 a Tribunalului Militar Bucureşti, 
pentru "crimă de uneltire împotriva ordinii sociale". A trecut prin Aiud şi Piteşti. Eliberat în 1964, s-a 
întors în parohia Podul Rizii, de unde s-a pensionat în 1989. 

Preotul Aurel Teodorescu născut la 6 iulie 1914 în localitatea Vorniceni, Botoşani, slujitor la 
catedrala mitropolitană din Iaşi, a fost arestat în 1948 pentru "uneltire împotriva ordinii sociale", 
condamnat prin sentinţa 70/1949 şi închis la Suceava. 

Preotul Aurel Teodorescu din localitatea Dimăcheni, Botoşani, a fost arestat în perioada 1952 
- 1954. După ce a ieşit din închisoare a slujit la catedrala din Dorohoi. 

Diaconul Dumitru Teodorescu din Bucureşti a fost reţinut de Securitate din mai până în iulie 
1953. 

Preotul Ioan Teodorescu din Nereju Mare, Vrancea, a fost arestat în 1952 şi închis la Gherla, 
Aiud şi Salcia. A ieşit din închisoare în 1964. 

Preotul Mihail Teodorescu, născut la 22 iunie 1904 în comuna Şarânga, Buzău, paroh în 
comuna Jilava, a fost condamnat de Tribunalul Militar Bucureşti, prin sentinţa 144/20. 11. 1960, la 
nouă ani de închisoare şi patru de interdicţie corecţională pentru "uneltire împotriva ordinii sociale". 
Graţiat în 1964, a revenit la slujirea preoţească. 

Preotul Titu Teodorescu din Ilovăţ, a fost arestat în perioada 1958 -1959 şi închis în Zarea 
Aiudului. 

Preotul Stelian Teodorescu din Buzeni, născut la 13 septembrie 1913 în localitatea 
Dobârceni, Botoşani, a fost arestat în anul 1952 pentru atitudine contra regimului şi închis la Aiud, 
Canal şi Jilava.  

Preotul Neculai Teodoriu, născut în 1907, paroh în Bucşeşti, Poduri, Bacău, născut în anul 
1907, a fost deţinut administrativ la Canal între 1952 -1954. 
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Preotul Grigore Teodorii, născut la 22 iulie 1892 în comuna Hagi Curda în Basarabia, a fost 
deţinut administrativ între 22 octombrie - 17 decembrie 1953, pentru "răspândirea de publicaţii 
interzise". 

Preotul Augustin Tira, născut la 11 octombrie 1900 în Ineu, Maramureş, paroh în localitatea 
Maia, judeţul Cluj, a fost deţinut administrativ în perioada 27. 03. 1954-7. 10. 1955. 

Preotul Emil Timişan din Sâncraiu, Hunedoara, se afla în 1949 în penitenciarul din Deva. 

Preotul Ilie Tinca, născut la 17 martie 1905 la Oporelu, Olt, paroh la Beria, Olt, a fost arestat 
în 1950 şi condamnat la un an de închisoare pentru sabotaj şi trimis la Penitenciarul Slatina. 

Părintele Ilie Ţinţă, născut în 1920, preot în parohia Sfântul Gheorghe Vechi, a fost 
condamnat la /cec ani de închisoare pentru "uneltire împotriva ordinii sociale". 

Preotul Gheorghe Tipa din Solea, Suceava, a trecut prin temniţele comuniste. 

Preotul Enache Tocilă, născut în 1916 în Scorţeni, Bacău, paroh la Mitocul Maicilor, arestat 
în 1946, 1949 şi 1959, a fost închis la Suceava şi Botoşani fără a fi judecat şi condamnat. 

Preotul Absolon Todea, paroh la Turda, a fost condamnat pentru "sabotaj" la trei ani şi 
jumătate de închisoare. 

Preotul Diodor Todea, paroh în Scărişoara, judeţul Alba, a fost arestat în 1959 sub acuzaţie 
de "crimă de uneltire împotriva ordinii sociale". A trecut prin închisorile de la Oradea, Aiud şi Gherla. 

Preotul Viorel Todea din Arieşeni, Alba, născut la 1 iunie 1919, a fost arestat în mai multe 
rânduri: prima dată în 1950, când a fost condamnat pentru deţinere ilegală de armament la trei ani şi 
jumătate de închisoare prin sentinţa 1280/1950 a Tribunalului Militar Cluj. La expirarea pedepsei a 
fost internat administrativ încă un an şi jumătate la Tg. Ocna, de unde a ieşit la 19 iulie 1954. În 1960 
a fost din nou condamnat de Tribunalul Militar Timişoara la zece ani de închisoare prin sentinţa 
233/1960 pentru "crimă de uneltire împotriva ordinii sociale". Eliberat în 1964, a slujit un an la Vidra, 
de unde s-a transferat la Arieşeni. 

Preotul Ioan Toma din localitatea înfrăţirea, Ialomiţa, născut la 24 iunie 1911 în comuna 
Cochirleni, Constanţa, a fost deţinut administrativ în perioada 1 august 1952 - 30 aprilie 1954. 

Preotul Mihail Toma, născut la 22 noiembrie 1912 în localitatea Frumuşica, Ialomiţa, paroh 
la Bratia, Ialomiţa, a fost deţinut administrativ în perioada 18. 07. 1952 - 16. 06. 1954. 

Preotul Victor Toma, născut la 7 septembrie 1910 în localitatea Doljeşti, Roman, preot de 
garnizoană la Sinaia, Prahova şi Boghicea, Neamţ, a fost arestat în 1946, pentru că a făcut parte din 
grupul de rezistentă naţională de la Sinaia. A executat o pedeapsă de opt ani la Aiud. 

Preotul Victor Toma, născut la 10 februarie 1911 la Greci, Vâlcea, paroh în satul natal, a fost 
închis între anii 1952 - 1955 şi 1959 - 1964 pentru uneltire. După prima detenţie a fost eliberat de la 
Piteşti cu biletul nr. 810106/ 955. 

Preotul Dumitru Tomescu, născut la 12 octombrie 1914 în comuna Crânguri, Argeş, paroh în 
localitatea Orbească de Jos, protopopiatul Alexandria, a fost închis şapte luni Ia Piteşti pentru 
"manifestări împotriva regimului" şi deţinut administrativ între 18. 07. 1952 - 2. 05. 1954. Nu a fost 
judecat şi condamnat. 

Preotul Gheorghe Tomescu din Ţigăneşti, Muscel, născut la 27 iunie 1888 în Hulubeşti, 
Argeş, a fost condamnat în 1952 la opt luni de închisoare, iar în 1956, deportai în Bărăgan. 

Preotul Ion Tomescu (�) din Balşa, Hunedoara, a luat parte activă la răscoala minerilor din 
Ghelari - Teliuc împreună cu preotul Gheorghe Tarcea în 1946. Arestat, a murit Ia Salcia în 1961. 
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Preotul Longin Topor, născut la 4 februarie 1903 în Golaşei, Brăila, paroh în Valea 
Măcrişului, Ialomiţa, a fost condamnat la şase luni de închisoare corecţională, prin sentinţa 1258/1952 
a Tribunalului Ialomiţa, pentru nepredarea la timp a cotelor de cereale către stat. 

Preotul Ion Costache Totolici din Bucureşti a fost condamnat la muncă silnică şi închis la 
Baia Sprie. 

Preotul Mircea Totolici, născut la 31 iulie 1904 în Bucureşti, paroh la Urziccni, a fost deţinut 
administrativ din 19. 07. 1952 până în 11.01. 1954. 

Preotul Gheorghe Trandafir din Galaţi, născut la 27 martie 1909, a fost condamnat de 
Tribunalul Militar Galaţi prin sentinţa 429/15. 05. 1950 la doi ani de închisoare pentru "omisiune de 
denunţ ". În 1951 se afla la Poarta Albă. S-a pensionat în 1986 din parohia Tuţcani, Vaslui. 

Preotul Rusalin Trica, născut la 22 iunie 1891 în localitatea Petroşniţa, Caraş-Severin, a fost 
arestat în 1950 şi condamnat la doi ani de închisoare corecţională pentru "uneltire contra ordinei 
sociale". A executat pedeapsa la Canal. 

Preotul Iosif Trifa, întemeietorul Oastei Domnului, născut la 3 martie 1888, în Certege, Alba, 
a trecut prin temniţele comuniste. 

Preotul Ioan Trifu, născut la 17 octombrie 1902 în comuna Ştefan cel Mare, Dâmboviţa, 
paroh în comuna natală, a fost deţinut administrativ în perioada 7. 10. 1952 - 26. 02. 1953, pentru 
părăsirea domiciliului obligatoriu, între 15. 08. 1953 - 16. 06. 1954 a fost închis a doua oară. 

Preotul Alexandru Trifuţ, paroh la Strâmba, judeţul Cluj, a fost condamnat în noiembrie 
1960 la cinci ani de închisoare. 

Preotul Constantin Trufin din Corni, Cehul Silvaniei, a fost condamnat în 1959 pentru 
uneltire, la cinci ani de închisoare corecţională. 

Preotul Octavian Tucu din Bistriţa, Vâlcea, a fost arestat prima oară în ianuarie 1938 sub 
Carol al II-lea. Arestat şi sub comunişti, grav bolnav de TBC, este trimis la Canal, în colonia 
Periprava. 

Ieroschimonahul Alexandru Tudor (�) de la Mănăstirea Sihăstria, s-a născut la 22 decembrie 
1896. A fost închis la Aiud, unde a decedat. 

Preotul Ion Tudor din satul Moreni a fost arestat la 15 august 1952. 

Părintele Sandu Tudor din comuna Mînzăleşti, Buzău, publicist, culegător de folclor, a fost 
condamnat la 16 ani de muncă silnică şi confiscarea averii în 1959 pentru "crima de uneltire contra 
ordinei sociale" şi închis la Jilava, apoi la Aiud, până în 1964. 

Preotul lancu Tudora, născut la 16 iulie 1906 la Ponoarele, Mehedinţi, slujitor la catedrala 
episcopală din Râmnic, acuzat de uneltire, a fost arestat între anii 1959 - 1964. A trecut prin Insula 
Mare a Brăilei. 

Preotul Gheorghe Tudorache din Tecuci, Galaţi, arestat în 1940, era în lagărul Vorcula, 
U.R.S.S. în 1948. A avut apoi domiciliu obligatoriu la Krasnoiarski Krai. 

Preotul Nicolae Tudorache, protopop la Tg. Ocna, a fost condamnat de Curtea Bucureşti, 
Secţia I Penală, la cinci ani de temniţă grea şi patru ani degradare civică, prin decizia 3129/ 2. 12. 
1950. A executat pedeapsa în întregime. 

Preotul Ilie Tudoran, născut la 16 iulie 1914, în Amărăştii de Jos. paroh la Dăbuleni şi 
Dobroteşti, Dolj, a fost arestat între anii 1958 - 1960 pentru uneltire. Iniţial a fost condamnat la 17 ani 
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de închisoare de Tribunalul Militar Craiova, dar în urma recursului a fost pus în libertate pentru că nu 
existau probe împotriva sa. 

Preotul Simeon Tudoraş, născut la 3 august 1912 în localitatea Mănăstirea Humorului, 
judeţul Suceava, a fost paroh în localităţile Deia şi Gemenea din judeţul Suceava. Condamnat prin 
sentinţa nr. 122/1959 Tribunalului Militar Iaşi la opt ani de închisoare pentru uneltire împotriva 
ordinii sociale, a executat pedeapsa la Aiud. Ieşit din închisoare, a devenit paroh în localitatea 
Paltinul, Suceava. 

Preotul Grigore Tudose de la biserica Adormirea Maicii Domnului din Tecuci, a fost arestat 
între 1952-1954, la vârsta de 58 ani, şi închis la Canal, apoi la Oneşti. 

Preotul Gheorghe Tuleaşcă din Probota, Botoşani, a fost arestat în 1959, condamnat la şapte 
de ani de închisoare şi confiscarea averii. A murit în 1980. 

Preotul Marcel Tulinescu din parohia Ghiaba, comuna Mâneciu, judeţul Prahova, născut Ia 
13 iulie 1908 în comuna Finta, Prahova, a fost condamnat la opt ani de muncă silnică şi şase ani 
degradare civică, prin sentinţa 50/2. 08. 1961 a Tribunalului Militar Bucureşti, pentru "uneltire 
împotriva ordini? sociale". Eliberat în 1964, a fost reîncadrat ca preot paroh. 

Preotul Marcel Turbatu din comuna Dăbuleni, judeţul Dolj, născut la 2 februarie  1924 în 
localitatea Rotunda, judeţul Olt, a fost închis pentru "uneltire împotriva ordinii sociale" între anii  
1955-1956 şi   1959-1962"  la Craiova şi Periprava. Din anul 1950 s-a ascuns în munţi, până în anul 
arestării. 

Preotul Dumitru Turcu, născut la 19 februarie 1892 în comuna Cornet, Ilfov, paroh în 
localitatea Bucla, Ilfov, a fost arestat în perioada 16 08 1952- 13. 08. 1953. 

Preotul Gheorghe Turcu, născut la 5 octombrie 1904, paroh în localitatea Ţintea, Prahova, a 
fost condamnat la trei ani de închisoare în 1955 de către Tribunalul Militar Bucureşti pentru instigare 
publică. După nouă luni de închisoare a fost graţiat prin decretul 421/25. 09. 1955. 

Preotul Ioan Turnagiu, paroh la Cervenia, judeţul Teleorman, a fost deţinut timp de şase luni 
la Piteşti, în 1948. 

Preotul Nica A. Tuţă, născut la data de 20 aprilie 1910 în localitatea Vidra, Ilfov, unde a şi 
funcţionat ca preot, a fost arestat în 1947 şi condamnat la patru ani pentru "uneltire împotriva ordinii 
sociale" prin sentinţa 402/8. 03. 1948 a Tribunalului Militar Bucureşti. A fost închis la Aiud şi Jilava1. 

Preotul Gheorghe Ţampău (�), paroh în Hunedoara, a murit în detenţie. 

Preotul Gheorghe Ţarălungă din Onceşti, Bacău, s-a aflat în detenţie între 1958 şi 1964. 

Preotul Mihai Ţarălungă, născut la 27 aprilie 1908 în comuna Filipeni, Bacău, paroh la 
Chetriş, Bacău, a fost deţinut la Canal între anii 1952 - 1954. 

Preotul Vasile I. Ţepordei, născut în 5 februarie 1908 la Cârpeşti, Cahul, Basarabia, profesor 
şi publicist la Chişinău şi Bucureşti, hirotonit preot la 24 iulie 1939 pentru catedrala din Comrat, 
Basarabia, a fost arestat de Securitate la 20 octombrie 1948 şi condamnat la moarte de un tribunal 
sovietic la Constanţa, pentru activitate publicistică antistalinistă în Basarabia, pedeapsă comutată în 
muncă silnică pe viaţă. La 3 februarie 1949 a fost preluat de sovietici şi deportat în lagărul Vorkuta, de 
unde a revenit în ţară în 1957. A publicai volumul "Amintiri din Gulag".  
                                                           

1 Potrivit volumului  Mărturisitori de după gratii,  a  fost ierodiacon,  protopsalt  la  Patriarhie şi a fost închis Ia 
Văcăreşti; a decedat în 1992. 
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Preotul Vasile Ţibrea din Focşani s-a născut la 18 februarie 1905 în Tulnici, judeţul Vrancea. 
Condamnat la şapte ani detenţie, prin sentinţa 126/1960 a Tribunalului Militar Constanţa pentru 
"agitaţie contrarevoluţionară", a fost graţiat în 1964. După ce a ieşit din închisoare, a slujit în parohiile 
Coroteni şi Gologanu, Vrancea, şi Sf. Gheorghe, Focşani. 

Preotul Anghel Ţigănoiu din Brăila, frate cu părintele Ţigănoiu Mircea, a fost deţinut politic. 

Preotul Mircea Ţigănoiu, originar din Brăila, a trecut prin temniţele comuniste. 

Preotul Tiberiu Ţigoiu, născut la 29 septembrie 1908 în Iaşi, paroh la Cărpiniş, Braşov, a fost 
deţinut administrativ între 16. 12. 1953 - 1. 02. 1955. 

Preotul Ilie Ţintă, născut în 1920 la Amara, Ialomiţa, paroh la biserica Sf. Gheorghe Vechi 
din Ploieşti, preot profesor la Seminarul Nifon din Bucureşti, a fost arestat în 1948 şi condamnat la opt 
ani de muncă silnică, apoi închis la Jilava, Aiud şi la Baia Sprie. În 1958 a fost din nou condamnat la 
25 de ani de muncă silnică. în ultimii ani ai detenţiei s-a aflat în Zarea Aiudului, până la eliberarea din 
1964, întrucât a refuzat reeducarea. 

Preotul Boris Ţurcanu din Lugoj, Timiş, născut la 28 iulie 1911 în Volcineţ, Basarabia, a fost 
deţinut administrativ în perioada 26. 12. 1948 - 18. 09. 1950. 

Arhimandritul Dionisie Udişteanu, născut în anul 1900 la Ştirbăţ în Bucovina, stareţ la 
Mănăstirile Cernica şi Secu, a fost deţinut politic. 

Părintele Ioan I. Ulieru s-a născut la 6 septembrie 1912 în localitatea Dealu Mare, Dâmboviţa 
Era paroh în Moroieni în 1952, când a fost arestat şi condamnat pentru "uneltire împoţriva ordinii 
sociale", la 14 ani de muncă silnică şi şapte ani de degradare civică prin sentinţa 356/6.05.1952 a 
Tribunalului Militar Braşov.   

       Preot Gheoghe Ungurelu(�), paroh în comuna Merişani-Dobroteşti, Teleorman, a fost 
senator naţional ţărănist şi a dus o intensă activitate împotriva regimului comunist. S-a încercat de mai 
multe ori arestarea sa, dar de fiecare dată ţăranii l-au scos din mâinile securiştilor. A treia oară, 
securitatea a deschis focul asupra sătenilor veniţi în ajutorul preotului. Aşa a murit  ţăranul Ioniţă 
Ticmeanu. Arestat, părintele Gheorghe Ungurelu a decedat la Ghencea în noiembrie 1952. Era 
întemniţat din aprilie acelaşi an. 

Preotul Aurel Uria, originar din Daneş, Mureş, paroh în Mărgineni, Făgăraş, a fost condamnat 
prima dată în timpul guvernării Antonescu la zece ani de închisoare, pedeapsă pe care a executat-o la 
Aiud. Sub comunişti, se afla în 1954 deţinut la Târgu Ocna, grav bolnav de TBC. Eliberat, a murit la 
scurtă vreme pe treptele altarului. 

Preotul Romul Ursu(�), paroh în Făgăraş, a fost arestat în 1949 şi a murit la Canal. 

Preotul Nicolae Vancea din Arad se afla în lagărul de la Caracal în 1945. 

Preotul Ştefan Varga din Livada, Bihor, a fost deţinut politic. 

Preotul Andrei Vascan (Vaşcan) din Hotar, Bihor, născut la 18 august 1907 în comuna 
Mârzacri, în Basarabia, a fost condamnat în 1960 la şapte ani detenţie pentru uneltire, prin sentinţa 
256/29. 07. 1960 a Tribunalului Militar Timişoara. A fost eliberat în 1964. 

Părintele Haralambie Vasilache (�) arhimandrit mitrofor, stareţ al Mănăstirii Neamţ, născut în 
anul 1910 în judeţul Vaslui, a fost arestat în 1959 şi condamnat la opt ani detenţie, dar a murit la 
Gherla în 19622. N. Steinhardl îşi aminteşte în Jurnalul fericirii de părintele Haralambie pe care 1-a 
întâlnit la Gherla  în  mai   1963:   "Operat  de  două  ori,   înspăimântător  de  slab,   abia umblând, 
mai toată ziua culcat şi acoperit cu pătura, cufundat în rugăciuni, părintele Haralambie V. aşteaptă 
moartea. Află însă mijlocul şi tăria de a ne vorbi uneori, câte puţin. Monah ce se află, întâmpină 

                                                           

2 În volumul Mărturisitori de după gratii   apare şi Vasilescu Haralambie - preot din Vutcani, Huşi, decedat în 1962, la Gherla; este, evident, vorba de 
aceeaşi persoană. 
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sfârşitul cu seninătate, dar nu fără griji: ca omul cuminte care se găteşte de drum lung şi cunoaşte că 
nu-i de râs, că e bine să chibzuieşti din vreme la toate, să faci cuvenitele pregătiri şi să te echipezi 
cugetînd că e mai bine să prisosească decât să lipsească". Părintelui Haralambie i-a împărtăşit "ca 
unui sfânt" N. Steinhardt acea experienţă a întâlnirii cu Hristos, pe care a trăit-o la Jilava, în celula 
253. 

Părintele Vasile Vasilache - arhimandrit născut la 28 ianuarie 1909 în judeţul Vaslui, fratele 
părintelui Haralambie, fost stareţ la Pocrov, arestat în 1959, a fost condamnat la opt ani de închisoare 
pentru acţiuni duşmănoase faţă de regim şi închis la Bacău, Jilava şi Gherla. 

Astăzi vicar al Arhiepiscopiei Americii şi Canadei, Prea Sfinţitul Vasile Vasilache îşi 
aminteşte: " ... în noiembrie 1962 am simţit că trebuia să privesc pe micuţa fereastră a celulei. Nu mi 
se îngăduia s-o fac, dar mi-am asumat riscul. Am văzut doi condamnaţi cărând pe o targa cadavrul 
unui alt deţinut. Era acoperit cu un cearşaf şi îl duceau la morga penitenciarului. Iarăşi am avut 
acelaşi simţământ că deţinutul mort era Haralambie. S-ar fi putut prea bine să fi fost aşa. Într-adevăr, 
după cum am descoperit mai târziu, Haralambie s-a stins în ziua aceea".4

Preotul Cicerone Vasilescu, născut la 20 iunie 1915 în localitatea Ion Roată, judeţul Ilfov, 
paroh la Cioara şi în comuna natală, a fost deţinut administrativ pentru activitate contra clasei 
muncitoare în perioada 20. 07. 1951 -4.08. 1955. 

Preotul Filip Vasilescu, născut la 28 noiembrie 1908, în localitatea Tupilaţi, Neamţ, paroh Ia 
Oniceni, Neamţ, a fost arestat în 1952 pentru că a făcut politică naţional-ţarănistă. A rămas timp de 
doi ani şi o lună în detenţie la Canal fără să fie judecat. 

Preotul Nicolae Vasilescu (�), paroh în Bărbuleţ, Dâmboviţa, a fost arestat de Securitate în 4 
noiembrie 1958. A murit la penitenciarul din Galaţi, în 1960. 

Preotul Ioan Vasiliu din Cernavodă a fost arestat în primăvara anului 1951 şi condamnat la 
cinci ani de închisoare pentru activitatea sa în cadrul Mişcării Naţionale de Rezistenţă care a activat în 
Dobrogea. 

Preotul Mircea Vasiliu (�) din Roşcani, Botoşani, a decedat în închisoarea de la Aiud.  

Preotul Ştefan Vasiliu, absolvent al Facultăţii de Teologie din Cernăuţi, a fost terorizat psihic 
şi în cele din urmă internat la Spitalul de psihiatrie din Iaşi în 1950. 

              Preotul Victor Vasiliu (�), frate cu Vasiliu Mircea, a decedat tot la Aiud.  

             Preotul Filip Vasiloiu născut la 9 mai 1902 la Dejeşti, Olt, paroh în comuna natală, a fost 
arestat între anii 1952 - 1955. 

Preotul Ion Vălcan, născut la 17 ianuarie 1904, paroh la Lunca, Bistriţa-Năsăud, a fost 
condamnat de Tribunalul Militar Cluj, prin sentinţa 1585/10. 11. 1949, pentru uneltire contra 
ordinii sociale la 15 ani de închisoare. Eliberat în 1964, a slujit în parohia Dumbrăveni, Bistriţa-
Năsăud, de unde s-a pensionat în 1973. 

Preotul Mihai Vâscu, născut la Fundu Herţii, slujitor la Sf. Gheorghe Lozonschi, Iaşi, a 
fost închis pentru "uneltire împotriva ordinii sociale". 

Preotul Dumitru Velcu paroh în localitatea Vărbilău, Prahova, a fost condamnat în 1958 la 
şapte ani detenţie şi trimis la Canal. 

                                                           
3 Jurnalul fericirii, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1997, p. 96 - 97. 
4 Mihai Rădulescu şi PS Slătineanul,   Preoţi  în  cătuşe,   Editura   Ramida, Bucureşti, 1997, p 8-9 
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Preotul Ştefan Veleşcu din comuna Buhoci, Bacău, născut în 1921, a fost arestat în anul 
1952 pentru "propagandă mistică şi instigare religioasă". Nu a fost judecat. A fost reţinut la 
Securitatea din Bacău, apoi două luni la Ghencea, opt luni la Canal şi şase luni la Oneşti. 

Preotul Gheorghe Verzan, născut la 8 februarie 1902, paroh la Negoieşti, Gorj, a fost 
arestat în perioada 14. 07. J952 - 16. 06. 1954 şi din 7. 07. 1959 până la 9. 05. 1964. A trecut pe la 
Poarta Albă, Periprava şi Văcăreşti. 

Preotul Gheorghe Veţeleanu, născut la 15 mai 1923 la Ciumaci, Vâlcea, paroh la Trăistari, 
Ocnele Mari, a fost arestat pentru "agitaţie publică", între anii 1951 - 1953. 

Părintele Ion Vicru, născut la 20 martie 1921 în localitatea Văleni, Neamţ (astăzi Boţeşti), 
preot în parohia Doftana, Bacău, a fost arestat în 1948, fiind bănuit că este în legătură cu organizaţii 
legionare. A fost reţinut, iară condamnare, un an şi câteva luni la Roman, la Securitatea din Suceava 
şi la Bucureşti. 

Preotul Alexandru Vilan din Buzău a fost deţinut politic. 

Preotul Ionel Vinchici a fost caterisit şi expulzat din ţară pentru că a semnat un memoriu de 
protest privitor la arestarea preotului Calciu-Dumitreasa.  

Preotul Ion Vişan, născut la 4 septembrie 1913 în comuna Radu Vodă, Giurgiu, paroh în 
Alexandria, a fost deţinut administrativ în perioada 4. 06.1959-14.06.1961. 

Preotul Mihail Vişan, născut la 2 noiembrie 1914 în localitatea Drăgovina, Constanţa, paroh 
la Răsmireşti, Teleorman, a fost arestat în perioada 6. 07. 1959 - 6. 07. 1962. 

Preotul Gheorghe Vişinescu, paroh în satul Cornăţel, comuna Buzoeşti, judeţul Argeş, a fost 
anchetat de Securitate la începutul anilor '80, de mai multe ori, în serii scurte de câte o săptămână sau 
două; a încetat din viaţă la puţin timp după aceea, din cauza unei hemoragii hepatice. 

Preotul Florea Vişoi din Giroc, Timiş, a fost deţinut politic. 

Preotul Moise Vişoiu, născut la 19 mai 1905 în comuna Măţău, Argeş, paroh în Bucureşti, a 
fost condamnat la şase ani de închisoare corecţională, prin sentinţa 41/13. 07. 1960 a Tribunalului 
Militar Bucureşti, pentru "uneltire împotriva ordinii sociale". Graţiat în 1963, s-a întors la parohie. 

Protopopul Dumitru Vlad a fost anchetat la Securitatea din Brăila, apoi condamnat la patru 
ani de închisoare. 

Preotul Gavril Vlad din Broşteni, născut în 1914 la Ceahlău, Neamţ, a fost arestat în 1950 
pentru că s-a opus regimului comunist. A fost condamnat la nouă ani de închisoare.5

Preotul Gheorghe Vlad, născut la 12 mai 1897 la Olanu, Vâlcea, paroh la Scundu, Vâlcea, a 
fost arestat între anii 1952 - 1956 şi 1959 - 1964. 

Preotul Ion Vlad, născut în localitatea Frumuşelu, Bacău, a fost arestat în 1955 şi închis la 
Baia Sprie, apoi arestat din nou în 1959. 

Preotul Mircea Vlad, paroh în localitatea Sasca Mare, a executat şase ani de închisoare în 
timpul regimului comunist. 

Preotul Ştefan Vlad, născut în 1916 la Ceahlău, paroh la Izvora Alb, a fost arestat în 1959 şi 
condamnat la şapte ani detenţie. A trecut pe la Canal. 

                                                           
5 În volumul Mărturisitori de după gratii afirmă că era vechi legionar şi că fusese deţinut şi sub  Carol al II-lea  şi  sub Antonescu. 
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Părintele Ioan Vladoviciu s-a născut la 22 februarie 1920 în localitatea Şeica Mare, unde mai 
târziu a funcţionat ca preot. În 1948 a fost arestat şi condamnat la 15 ani de închisoare. A tecut pe la 
Aiud, Ocnele Mari, Oneşti, Canal etc. 

Preotul Brutus Vlassa din Deleni, Cluj, a fost arestat în 1952.  

Preotul Constantin Vlădoianu din Târgu Jiu a fost deţinut politic timp de şase ani: 1957 - 
1963. A fost condamnat pentru "agitaţie - uneltire" deoarece a rostit "Tatăl nostru de la Moscova", o 
parodie anticomunistă. Ridicat în seara zilei de 8 iunie de la Târgu Jiu, a fost transportat la Securitatea 
din Craiova pentru anchetă. Acolo a fost bătut fără milă timp de o sută de zile cât a durat ancheta 
condusă de locotenentul major Victor Petrescu. 

Părintele Constantin Vlădoianu a trecut prin închisorile din Arad şi Oradea, după care a 
fost transferat la Aiud, unde a îndurat vreme de 11 luni bătăi şi schingiuiri. În august 1959 a fost trimis 
în Balta Brăilei, la Stoenesti, la munci agricole. Bătut cu cruzime şi înfometat, supus unei munci 
istovitoare, a ajuns la 38 de kilograme. Sergentul Lungu Nicolae 1-a bătut o dată până la leşin, cu o 
vergea metalică. A doua zi a intrat în greva foamei, în urma căreia i s-a ameliorat situaţia, fiind trecut 
la munci uşoare. Era în anul 1962, când exista o dispoziţie care spunea ca deţinuţii să nu mai fie 
bătuţi. Părintele Constantin Vlădoiu a fost eliberat în 1963. 

Preotul Nicolae Vlăsceanu, născut la 13 septembrie 1901 în Mihăileşti. Teleorman, paroh în 
comuna natală, a fost arestat prima oară în perioada 16. 08. 1952 - 13. 08. 1953. În 1961 a fost din 
nou arestat şi condamnat prin sentinţa 408/21. 08. 1961 la trei ani şi şase luni de închisoare pentru 
deţinere ilegală de armă. 

Părintele Constantin Voicescu s-a născut la 5 august 1924 în Bucureşti. Când a fost arestat 
prima oară, în 1949, era angajat la Institutul Teologic din capitală. Condamnat pentru "uneltire 
împotriva ordinii sociale" prin sentinţa nr. 538/1949 a Tribunalului Militar Bucureşti la patru ani 
detenţie, a fost închis la Jilava. A doua oară a fost arestat în 1958 şi condamnat la muncă silnică prin 
sentinţa nr. 844/59 a Tribunalului Militar Bucureşti, apoi închis la Aiud. 

             Preotul Nicolae Voicescu, născut la 17 aprilie 1904 în comuna Slobozia-Trăsnitu, Teleorman, 
paroh în comuna natală, a fost arestat în perioada 16.08. 1952-21.01. 1954.  

Preotul Ştefan Voicu, născut la 9 martie 1899 în Româneşti, Dîmboviţa, condamnat la trei ani 
detenţie, prin sentinţa 784/7. 08. 1959 a Tribunalului Militar Bucureşti, a fost închis la Aiud şi la 
Canal. 

Preotul Gheorghe Voiculescu, născut la 18 noiembrie 1913 în comuna Copăceni, Ilfov, paroh 
la Plătăreşti şi Cucueţi-Sudiţi, Ilfov, a fost arestat în perioada 18. 06. 1952 - 8. 09. 1954, iar după ce a 
ieşit din închisoare a avut domiciliu obligatoriu la Sehei, Galaţi, până în 31. 07. 1955. 

Preotul Vasile Voiculescu, născut la 17 februarie 1910 în comuna Marsilieni, Dâmboviţa, 
paroh în comuna natală, a fost deţinut administrativ în perioada 18. 07. 1952 - 15. 05. 1954. 

Preotul Constantin Voina, născut la 22 noiembrie 1912 în Cergăul Mare, Alba, paroh la 
Răzoare, Mureş, a fost condamnat la cinci ani de închisoare pentru "uneltire împotriva ordinii sociale" 
de către Tribunalul Militar Sibiu. S-a pensionat în 1986 de la parohia Sălcud. 

Preotul Ion Voinea, paroh în Sebeş, Alba, se afla în 1959 la Gherla, iar în 1960 în lagărul de 
la Salcia. 

Preotul Toader Voineagu din Medgidia, unde a păstorit timp de 44 de ani, s-a născut în 23 
iunie 1903, în comuna Pantelimon, judeţul Constanţa. A tăcut parte din P.N.Ţ. şi a candidat la 
alegerile din noiembrie 1946. Prima oară a fost arestat în perioada 16 august 1949 - 15 august 1950. 
La 15 august 1953 a fost arestat din nou şi închis timp de un an în lagărul de exterminare de la 
Peninsula. Ca şi cum nu ar f1 fost de ajuns, la 20 august 1959 1-a ridicat de la domiciliu Securitatea 
din Constanţa, care 1-a anchetat timp de trei ani, iar în 1962 a fost condamnat, prin sentinţa 84/12. 06 
la 12 ani de temniţă grea. 
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Preotul Radu Voinea, născut în 1906 la Moldoveni, paroh în Gura Padinii, Olt, a fost arestat 
în 1956 pentru "sabotaj economic" şi condamnat la doi ani de închisoare, apoi închis la Caracal. 

Ieromonahul Ioan Volănescu  6 (�) de la Mănăstirea Ciolanu a fost arestat în 1947 pentru 
"uneltire împotriva ordinii sociale" şi condamnat la doi ani detenţie. A murit în închisoare în 1976.  

Preotul Ion Vrânceanu, născut la 12 aprilie 1908, paroh la Cordeşti, Vaslui, a fost 
condamnat la 15 ani de muncă silnică pentru "uneltire împotriva ordinii sociale" prin sentinţa 
417/20. 07. 1959 a Tribunalului Militar Iaşi. Graţiat în 1964, a fost încadrat în parohia Horeşti, 
Vaslui, de unde s-a transferat în Cordeşti. 

Preotul Cornel Vucu (�) din Banat a decedat la Gherla în 1961. 

Preotul Andrei Vuşcan, paroh în localitatea Hotar, Bihor, a fost arestat în 1960 şi 
condamnat la şapte ani de închisoare prin sentinţa nr. 256 a Tribunalului Militar Timişoara. 

Preotul Adrian Marin Zaharescu, născut la 9 iulie 1912 în comuna Pleşeşti, Suceava, 
paroh la Drăceni şi Ciumuleşti, Suceava, a fost condamnat la şase ani de închisoare, prin sentinţa 
156/11. 04. 1958 a Tribunalului Militar Iaşi, pentru "uneltire împotriva ordinii sociale". După ce a 
ieşit din închisoare a slujit la Cornu Luncii şi Pâraie-Mălini, Suceava. Părintele Zaharescu a fost 
întâlnit la Canal de părintele Emil Băldescu. 

Preotul Alexandru Zaharia, născut la 15 februarie 1915 în comuna Costuleni, Iaşi, paroh la 
Ivăneşti, Vaslui, a fost deţinut administrativ în perioada 15. 08. 1952 - 13. 05. 1954. 

Preotul Constantin Zaharia din Mihai Bravu, Brăila, născut la 12 februarie 1902, a fost 
arestat în 1958 şi condamnat prin sentinţa nr. 89/58 a Tribunalului Militar Constanţa la trei ani de 
închisoare pentru "uneltire împotriva ordinii sociale". A fost închis la Periprava. 

Preotul Gheorghe Zainea, din Hârşova, născut la Vlădeni, a fost arestat în 1959 pentru 
"uneltire împotriva ordinii sociale". 

Părintele Dumitru Gheorghe Zamisnicu din Popricani, Iaşi, născut la 14 octombrie 1910, a 
fost condamnat la 20 de ani de închisoare de Tribunalul Militar Iaşi la data de 31. 12. 1958 pentru 
îndrăzneala cu care 1-a propovăduit pe Hristos. 

Preotul Gheorghe N. Zidăroiu, născut în 13 noiembrie 1910 la Oţetelişu, Bălceşti, Vâlcea, 
paroh în satul natal, a fost deţinut în perioada august 1952 - mai 1954, la Bicaz şi Oneşti. Arestat din 
nou în iulie 1959, a fost judecat în martie 1961 şi condamnat pentru uneltire, la 16 ani de muncă 
silnică şi confiscarea averii prin sentinţa nr. 18/22. 03. 1961 a Tribunalului Bucureşti. A executat a 
doua condamnare la Craiova şi Aiud, până în 1964. 

Preotul Ion Zugravu, născut la 5 ianuarie 1904 la Pănătău, Buzău, paroh la Păltineni, Buzău, 
a fost arestat în 1959 şi condamnat prin sentinţa 26/17. 01. 1950 a Tribunalului Militar Braşov, la un 
an şi şase luni de închisoare, pentru uneltire. 
 

                                                           
6 Preotul Nicolae Vovea din Ceanu Mare, Cluj, a fost arestat în 1952. 'Potrivit volumului Mărturisitori de  după gratii , 
ieromonahul Ion Iov Volănescu a fost arestat între anii 1941 - 1944, 1948 - 1964 şi 1975 - 1976. 
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