
PREOŢI ŞI DIACONI ARESTAŢI ÎN PERIOADA 1945 -1989    

Preotul Teodor Rădoi, născut la 19 iulie 1902 în comuna Crevenciu, Ilfov, paroh în 
localitatea Noua-Văcărească, Ialomiţa, a fost condamant, prin sentinţa 22/29. 01. 1960 a Tribunalului 
Militar Bucureşti, la şapte ani de închisoare şi patru de interdicţie corecţională pentru "uneltire 
împotriva ordinii sociale". A fost graţiat în 1964. 

Preotul Ion Răducan (�), născut la 21 ianuarie 1907 la Goruneşti, Vâlcea, paroh în Făureşti, a 
fost arestat în noaptea de 6 - 7 iulie 1959, de la domiciliu. A decedat în noiembrie 1959, la muncă 
forţată în comuna Ostrov, raionul Macin. Potrivii certificatului de deces seria Mb, nr. 176570, 
Răducan Ion a ajuns, după numai patru luni de la data arestării, la « distrofic gr. III ». 

Preotul Chendea Răducanu, născut la 22 iunie 1907 în Roşiori de Vede, unde a devenit mai 
târziu paroh, a fost arestat prima oară în perioada 15 august 1952 - 12 august 1953. Arestat din nou în 
1960 şi condamnat de Tribunalul Militar Bucureşti, prin sentinţa nr. 134/22. 10. 1960, pentru "uneltire 
contra ordinii sociale" la 16 ani de muncă silnică şi şase ani degradare civică, cu cofiscarea averii, a 
fost eliberat în 1964. 

Părintele Boris Răducanu, născut la 2 octombrie 1905 în comuna Isbeşti din Basarabia, preot 
cu studii în Franţa, Anglia şi la Cernăuţi, paroh la Răduleni, judeţul Soroca, apoi la Lugoj, Chitila şi la 
Slobozia Moară, Ilfov, a fost condamnat de Tribunalul Militar Bucureşti, prin sentinţa 54/5. 08. 1961, 
la 15 ani de temniţă grea şi opt ani de degradare civică, pentru "uneltire împotriva ordinii sociale". 
Graţiat în 1964, a devenit paroh în localitatea Roşiori, Ilfov, de unde s-a pensionat în 1977. A murit la 
19 decembrie 1990. 

Preotul Constantin Rădulescu din Vulpeni, Romanaţi, a fost închis la Gherla.  

Preotul Dumitru Rădulescu, născut la 8 februarie 1896 în Măldăreşti, Vâlcea, călugăr la 
Mănăstirea Sărăcineşti, a fost condamnat pentru uneltire, la doi ani de închisoare, prin sentinţa 
nr. 1495/1949 a Tribunalului Craiova. A executat pedeapsa la Aiud. 

Preotul Dumitru Rădulescu, paroh în Căciulaţi, Ilfov, a fost deţinut administrativ în perioada 
15. 08. 1952 - 11. 08. 1953. 

Preotul Ion Rădulescu s-a născut în comuna Spineni, judeţul Olt, la 1 ianuarie 1910. A urmat 
clasele primare în comuna natală, Seminarul Teologic la Bucureşti şi   facultatea la Cernăuţi. 

Pentru atitudinea sa anticomunistă a fost închis timp de cinci ani, fără să fie judecat. A trecut 
prin închisorile de la Slatina, Aiud, Ocnele Mari, Canal. 

La eliberare, în 1953, cântărea doar 37 de kilograme, din 90 cât avea când a intrat în 
închisorile comuniste. Acasă şi-a găsit soţia şi cei şase copii daţi afară din locuinţă. I s-a fixat 
domiciliu obligatoriu, copiii nu i-au mai fost primiţi la şcoli etc. 

La vârsta de 88 de ani, părintele Ion Rădulescu se bucură azi de cei opt nepoţi ai săi. 

Preotul Nicolae Rădulescu din Drăgoieşti, Olt, licenţiat în teologie şi Drept, a fost deţinut 
politic. 

Preotul Petre Rădulescu, născut în 1887, paroh la Obârşia Nouă, Olt, a fost condamnat în 
1959 de Tribunalul Militar Craiova la şase ani de închisoare, dar în 15. 11. 1960 a fost graţiat prin 
decretul 211/1960 

Preotul Victor Rădulescu, născut ui 1908, paroh la biserica Sf. Dumitru din Ploieşti, a fost 
deţinut politic. 

Preotul Ion Răduţoiu (�) din Dolj a decedat la Periprava în 1961. 

Constantin Răgălie, născut la 1 iunie 1921 în satul Scăeşti, Dolj, a fost preot în Negoieşti, 
Gorj. Bănuit legionar, a fost condamnat între 07. 04. 1948 - 27. 05. 1954 si 07. 07. 1959 - 07. 07. 
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1963; a fost închis la Canal şi la Periprava. După eliberare, a slujit în parohiile Ţânţăreni, Pojaru, 
Ştefâneşti, Săuleşti şi Negoieşti, Gorj. 

Preotul Vasile Răspopa, născut la 10 decembrie 1903, paroh în localităţile Rafailă, judeţul 
Vaslui, Moreni şi Jervani, judeţul Bacău, a fost condamnat de Tribunalul Militar Iaşi la şase ani 
detenţie şi închis în perioada 2. 10. 1959 - 23. 06. 1964 pentru "uneltire împotriva ordinii sociale". 
Eliberat în 1964, a fost reîncadrat în parohia Marvila, Bacău.  

Preotul Ştefan Răşcanu, născut la 2 iunie 1907 în Aşchileul Mic, Cluj, greco-catolic trecut în 
1948 la ortodoxie, a fost condamnat de Tribunalul Militar Cluj, prin sentinţa 1050/1952 la cinci ani de 
închisoare pentru "uneltire împotriva ordinii sociale". 

Preotul Mihai Rednic, paroh în Crăceşti, Oradea, a dispărut la 15 august 1952. 

Preotul Gavril Relea, originar din Rusu Bârgăului, Bistriţa-Năsăud, paroh la Prundu 
Bârgăului şi protopop de Bistriţa, a fost arestat în 1958 pentru "crimă de uneltire împotriva ordinii 
sociale". A efectuat cinci ani de închisoare la Gherla, Periprava şi Grindu. Azi trăieşte şi încă slujeşte 
la Cluj-Napoca. 

Preotul Gabriel Remizovschi, născut la 13 iulie 1905 în Basarabia, paroh la Râncăciov, 
Dâmboviţa, a fost condamnat de Tribunalul Militar Bucureşti la zece ani de închisoare şi cinci de 
interdicţie corecţională, prin sentinţa 378/15. 04. 1959, pentru "uneltire împotriva ordinii sociale". 

Preotul Nicolae Rentea, născut la 25 iulie 1911 în localitatea Bobu, Gorj, hirotonit în 1939, 
paroh la Olteniţa, a fost arestat de două ori: prima dată între 19 iunie - 29 august 1945, a doua oară, în 
perioada 15 septembrie - 15 octombrie 1962. 

Preotul Arcade Repta din parohia Calafindeşti a fost condamnat politic între anii 1946 - 
1947. 

Preotul Dobre Rizea (�) a murit în împrejurări suspecte: atras într-o cursă, a fost înjunghiat pe 
la spate, strangulat şi aruncat de la etaj. 

Preotul Constantin Robea, născut la 20 noiembrie 1913 în localitatea Racoviţă, judeţul 
Argeş, paroh în Otopenii de Jos, Bucureşti şi Tudor Vladimirescu, Bucureşti, a fost arestat şi 
condamnat la şase ani de închisoare, pentru "uneltire împotriva ordinii sociale", prin sentinţa 43/13. 
07. 1961 a Tribunalului Militar Bucureşti. Graţiat în 1963, a fost eliberat de la Gherla. 

Preotul Daniel Rodaru 1 din Săldăbagiu Mic, judeţul Bihor, a fost arestat în 1952 pentru 
"atentat la putere" şi condamnat la trei ani de închisoare, de Tribunalul Militar Cluj. 

Preotul Gheorghe Rodeanu (�), paroh în judeţul Vâlcea, a murit în închisoarea de la Aiud. 

Preotul Dumitru Rogoveanu, născut la 23 ianuarie 1905, paroh la Medgidia, Constanţa, a 
fost deţinut administrativ în perioada 15. 08. 1952 - 25. 04. 1953. 

Preotul Teodor Roibu din Dobreni, Neamţ, a fost arestat în mai 1947. 

Preotul Ioan D. Roman, născut la 7 iulie 1912 în comuna Dumitriţa, judeţul Bistriţa-Năsăud, 
paroh la Drăgăşani, a fost condamnat pentru instigare publică la doi ani de închisoare prin sentinţa 
294/9. 01. 1950 a Tribunalului Militar Craiova. Reîncadrat ca preot după ieşirea din închisoare, a 
slujit în parohia Năsăud II, judeţul Bistriţa-Năsăud, 

                                                           

1 Daniel Botaru în volumul Biserica întemniţată, România 1944 - 1989 publicat de Institutul pentru Studiul Totalitarismului, 
Bucureşti 1998. 
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Preotul Ion Roman, născut la 17 martie 1913 la Grădiştea, Vâlcea, paroh în Pârâieni, 
Obislavu, Vâlcea, a fost condamnat pentru uneltire, prin sentinţa ni". 17/22. 03. 1961 a Tribunalului 
Militar Bucureşti la cinci ani de închisoare. 

Preotul Ion Roman din Tălmăcel, Sibiu, persecutat pentru că a spovetit persoane căutate de 
Securitate, a fost arestat şi închis mai mulţi ani, fără să fie judecat. 

Preotul Nicolae Roman din Alibunar, Banatul Sârbesc, a fost deţinut politic. 

Preotul Constantin Romanescu din Deleni, Iaşi a fost închis între anii 1952 şi 1955 pentru 
"uneltire împotriva ordinii sociale". 

Preotul Gheorghe Rotaru din parohia Plăvălari, Suceava, a executat o pedeapsă de doi ani la 
Canal. 

Preotul Gheorghe Roşca, născut la 11 ianuarie 1909 în Vlăduleni, Gorj, paroh în Piscuri, 
Olari, Maia şi Vlăduleni, Gorj, a fost condamnat de Tribunalul Militar Craiova la şase ani de 
închisoare pentru "uneltire împotriva ordinii sociale". Eliberat din închisoare, a slujit în parohiile 
Vişina Veche şi Vlăduleni. 

Preotul Sergiu Roşca din Setaci, Soroca, publicist, redactor al mai multor publicaţii 
basarabene până în 1944, a fost arestat la 5 decembrie 1948. În 1950 se afla la Jilava, apoi la Văcăreşti 
în spital. Judecat la 4 iunie 1952 şi condamnat de Parchetul Curţii Bucureşti la trei ani de temniţă grea, 
zece ani degradare civilă şi confiscarea averii pentru crimă de război, a fost eliberat la 21 ianuarie 
1953. După ce a ieşit din închisoare, a slujit în parohiile Poienari -Vulpeşti, Spanţov, Golia, Tomşani 
şi Militari I - Bucureşti. 

Preotul Dumitru Roşescu (�) din Râmnicu Sărat a fost ucis în bătaie în lagărul de 
exterminare de la Capu Midia. 

Preotul Petre Roşu (�), născut la 11 iulie 1907 în Sebeş, Alba, a studiat Teologia la Sibiu, 
după care s-a căsătorit în 1931 cu Maria Florescu şi a fost hirotonit preot pe seama parohiei Hăpria, 
judeţul Alba. Între anii 1938 -1940 a slujit în parohia Ghelari, iar în 1941 a fost trimis pe frontul din 
răsărit, în Crimeea şi Caucaz, ca preot militar cu gradul de căpitan. În 1943, fiind rănit pe front, s-a 
întors în ţară, la Spitalul din Sinaia. Între 1943 - 1946, a fost preot militar în cadrul Regimentului 10 
Călăraşi din Sebeş, Alba. 

Lăsat la vatră, cu gradul de locotenent-colonel, a funcţionat ca preot în Sebeş şi Partoş. 
Prima dată a fost arestat în 1956 şi închis la Sebeş, apoi la Alba Iulia. A doua oară în 1957, a 

fost arestat şi închis la Deva. Arestat din nou în 1959 şi condamnat de Tribunalul Militar din Deva la 
nouă ani de închisoare, a fost purtat prin Gherla, Aiud, Bucureşti, Periprava. A murit în detenţie în 
1964. Cerificatul de deces poartă data 09/ 06/ 1964. Profesorul D. Paulescu, cuscrul părintelui Petre 
Roşu, crede însă că acesta a fost omorât în lagărul de exterminare Grindul. 

Părintele Ştefan Roşu, născut la 28 iunie 1916 în comuna Cacova Ierii, Cluj, a urmat Şcoala 
primară în Iara,  liceul la Turda şi Facultatea de Teologie la Bucureşti. În 1941, după ce s-a căsătorit 
cu Otilia Craiu din Cacova Ierii, a fost hirotonit preot pentru satul natal, de către mitropolitul Nicolae 
Bălan. 

În 15 august 1952 la miezul nopţii, a fost arestat de Securitatea din Iară. Acasă a rămas soţia 
părintelui împreună cu trei copii ce plângeau îngroziţi. Transferat la Securitatea din Cluj pentru 
anchetă, a fost acuzat că a îndemnat credincioşii din Cacova Ierii să nu se înscrie în colectiv şi că 
făcea parte din Comitetul Judeţean Turda al P.N.Ţ. 

De la Cluj l-au trimis la Gherla, iar după o lună la Canal, în Colonia Galeş. Aici a lucrat la 
descărcat vagoane cu pământ. Dacă nu îşi realizau norma, deţinuţii erau bătuţi cu ciomege. Din cauza 
muncii istovitoare, a hranei proaste şi insuficiente, mureau câte doi sau trei în fiecare zi. 
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La 1 decembrie 1952 a fost mutat la Peninsula, o altă colonie, în apropiere de Constanţa, în 
care se aflau aproximativ opt mii de deţinuţi politici. Aici a lucrat într-o brigadă specială, formată 
numai din preoţi; erau supuşi la muncile cele mai grele. 

La 14 septembrie 1953, părintele Ştefan Roşu a fost eliberat de la Văcăreşti, iară să fi fost 
judecat în toată această perioadă de vreun tribunal. S-a întors în parohie, de unde s-a transferat, după 
27 de ani de slujire, în localitatea Mihai Viteazul din judeţul Cluj. 

Din 1991, de când s-a pensionat, părintele Ştefan Roşu trăieşte la Turda. 

Preotul Ştefan Roşulescu din Strejnicu, Prahova, născut în 1908, a fost deţinut administrativ 
în perioada 15 august 1952 - 29 ianuarie 1954. 

Preotul Teodor Roşulescu, paroh la Morteni, Dâmboviţa, a fost deţinut administrativ în 
perioada 15. 08. 1952 - 14. 08. 1953. 

Preotul Gheorghe Rotărescu, paroh în localitatea Zoreşti, Buzău, a fost arestat în perioada 
1952 - 1954 şi închis la Ghencea - Bucureşti, Coasta Galeş, Peninsula şi Oneşti. 

Preotul Rudeanu  (�) născut în Rudeni, Argeş2, a fost arestat şi bătut în anchetă, până a murit, 
fiind învinuit că a ajutat partizanii din regiune. 

Preotul Dumitru Runcanu din Runcu, Gorj, paroh în satul natal, a fost deţinut la Poarta Albă 
între 1952 şi 1954. A decedat după eliberare. 

Preotul Vasile Runcanu din Runcu, Gorj, frate cu Dumitru Runcanu, paroh în Dobriţa, Gorj, 
a fost închis la Aiud între 1952 şi 1954. 

Preotul Constantin Gheorghe Rusu din Galaţi, născut la 24 iunie 1916 în localitatea 
Mihălceni, Râmnicu Sărat, a fost arestat în 1961 şi condamnat de Tribunalul Militar Bucureşti la şapte 
ani de închisoare pentru "uneltire împotriva ordinii sociale prin agitaţie", pedeapsă din care a executat 
doar trei ani. A fost închis la Periprava. 

Preotul Cornel Rusu, originar din Simeria, a fost arestat în ziua Naşterii Domnului din anul 
1952 pentru "activitate religioasă intensă". Eliberat în 1959, a fost arestat din nou în 1959 şi 
condamnat la opt ani de închisoare corecţională, cinci ani degradare civică şi confiscarea averii. A 
trecut pe la Gherla, Oneşti şi Periprava. 

Preotul Gheorghe Rusu, născut la 7 aprilie 1952 în comuna Cenadul Unguresc, a fost 
deportat în perioada 18. 06. 1951 - 1. 03. 1952 la Răchitoasa, Ialomiţa. 

Preotul Radu Rusu din comuna Gogoşu, Dolj, a fost deţinut între 1959-1964. A decedat după 
eliberare. 

Preotul Vladimir Rusu din localitatea Războieni, Neamţ, a fost închis în temniţele comuniste. 

Preotul Lazăr Rusulescu din Topa de Sus, Bihor, a trecut prin închisorile comuniste. 

Preotul Petru Sabadac (Sabodoc) născut în 29 iunie 1910 la Miclesti, Vaslui, paroh la 
Dăneşti, Portari-Zăpodeni şi Draxeni-Rebricea, Vaslui, a fost arestat în perioda 19. 07. 1952 - 1. 02. 
1955 şi între 25. 09. 1959 - 31. 07. 1964, a doua o ară fiind condamnat la opt ani de închisoare prin 
sentinţa 80/1960 a Tribunalului Militar Iaşi pentru "uneltire împotriva ordinii sociale". A trecut pe la 
Canal, Borzeşti, Iaşi, Jilava, Aiud şi Ostrov. 

Preotul Constantin Sabău din Dolj a fost închis la Periprava. 

Preotul Ion Sabău, născut la 20 octombrie 1914 în comuna Foit, Hunedoara, paroh în 
localitatea Vinerea, judeţul Hunedoara, a fost condamnat prin sentinţa 105/1959 a Tribunalului Militar 
                                                           
2 În Mărturisitori de după gratii apare « Rudeanu din comuna Sălătruc, Argeş ». 



 5

Braşov la opt ani de închisoare pentru "uneltire prin agitaţie". A trecut prin închisorile de la Aiud şi 
Gherla. Eliberat în 1964, a devenit paroh în comuna Bobâlna, judeţul Hunedoara, de unde s-a 
pensionat în 1986. 

Preotul Mihai Sabău din Satu Mare a fost deţinut politic. 

Preotul Ion Z. Sachelarescu, născut la 20 mai 1906 în Bucureşti, a fost condamnat de 
Tribunalul Militar Bucureşti, prin sentinţa 636/8. 06. 1955 la trei ani de închisoare corecţională pentru 
"crimă contra umanităţii". Graţiat în 1955 şi reîncadrat la parohia Bărbătescu Vechi din Bucureşti, a 
fost arestat din nou în 1958 şi închis până în septembrie 1962. 

Părintele Stelian Sachelarie s-a născut la 15 mai 1910 în localitatea Smârdan - Buzău. A 
slujit ca preot în Râmnicelu, judeţul Buzău, până în 1952 când a fost arestat pentru "sabotaj 
economic". A executat zece luni de închisoare la Râmnicu Sărat şi Buzău.  

Preotul Dumitru Saghel, născut la 5 septembrie 1911, paroh în localitatea Ghirdoveni, 
Dâmboviţa, a fost arestat în 1959 pentru "uneltire împotriva ordinii sociale" şi condamnat la 15 ani de 
muncă silnică. A executat pedeapsa la Jilava şi Aiud. 

Preotul Teodor Samoilă din Cernavodă a fost condamnat la 16 ani de muncă silnică pentru 
activitatea sa în cadrul Mişcării Naţionale de Rezistenţă anticomunistă din Dobrogea. 

Preotul Vasile Samoilă, născut în 1908 în Cacova Ierii, judeţul Cluj, paroh în Luduş, a fost 
arestat în perioada 1950 - 1954 şi închis la Cluj, Gherla şi la Canal. A funcţionat ca preot şi în 
parohiile Lupşa, Deag şi Teaca, judeţul Bistriţa-Năsăud, de unde s-a pensionat. A slujit ca preot timp 
de 45 de ani.  

Preotul Gheorghe I. Sandu, născut la 2 februarie 1910 în comuna Tănăsoaia, Vrancea, paroh 
la biserica Sf. Ioan din Bârlad, a fost arestat în 1958 şi condamnat la 14 ani de muncă silnică prin 
sentinţa 766/1958 a Tribunalului Militar Iaşi. 

Preotul Ilie I. Sandu, născut la 2 decembrie 1908 în comuna Meteleu, Prahova, paroh în 
comuna Tămădău, Ilfov, a fost deţinut administrativ în perioada 18. 07. 1952 - 13. 05. 1954. 

Preotul Sabin Sas, născut în 1908, paroh în localitatea Horia, judeţul Arad, a fost condamnat 
la un an şi şase luni de închisoare. 

Preotul Constantin Savu, născut la 30 septembrie 1915 în localitatea Dragoslavele, Argeş, 
paroh în comuna Chilii, Dâmboviţa, a fost închis în perioada 18. 11. 1950 - 18. 11. 1952. Şi-a dat foc 
în momentul în care Securitatea a venit să-1 aresteze a doua oară. 

Preotul Gheorghe Savu din localitatea Preluca, Maramureş, a fost arestat la 15 februarie 
1952. 

Arhidiaconul Teodor Savu din Oradea, doctor în teologie, născut la 20 februarie 1916 în 
localitatea Sînnicolau, Bihor, a fost condamnat în 1952, pentru "favorizarea infractorului" la patru ani 
de închisoare prin sentinţa 487/1950 a Tribunalului Militar Bucureşti.  

Preotul Florian Sărmărescu (Sămărăscu) de la biserica Sf. Nicolae din Piteşti a fost arestat în 
1959 şi condamnat la patru ani de închisoare. A slujit, după eliberare, la parohia Militari I, Bucureşti. 

Preotul Ion Sămărghiţan, născut la 13 octombrie 1910 în localitatea Petea, paroh la Cerghid, 
Mureş, a fost arestat în 1947 şi condamnat la cinci ani de închisoare pentru că 1-a adăpostit pe 
Nichifor Crainic. A fost închis la Bucureşti şi Aiud. 

Preotul Onoriu Săndulescu, născut în 1898 în Homiceni, Bârgoani, Neamţ, paroh la 
Glăvăneşti, Iaşi, a fost arestat în 1946 şi închis, fără să fie judecat, la Aiud şi Gherla. 
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Părintele Ioan Sărăcuţu s-a născut la 10 februarie 1912 în comuna Ardeoani, judeţul Bacău. 
La opt ani şi jumătate a rămas orfan de tată. Şcoala primară a făcut-o în satul natal, Seminarul 
Teologic la Roman iar facultatea la Cernăuţi, terminând studiile în 1938. 

În 1940 a fost hirotonit diacon, iar în 1942 preot pe seama parohiei Verşeşti, după care s-a 
transferat întâi la parohia Schitu-Frumoasa, apoi la Solonţ, judeţul Bacău. Aici a slujit până când s-a 
pensionat în 1986, perioadă întreruptă de condamnările pe care le-a suferit. 

Prima dată a fost arestat din iulie până în decembrie 1944 şi închis la Târgu Ocna, deoarece a 
predicat împotriva "fiarei roşii venite de la Răsărit". 

A doua oară a fost arestat în 1952 şi trimis la Canal până în 1954. 
A treia oară a fost condamnat la 25 de ani de închisoare, în 1959, pedeapsă redusă în urma 

rejudecării procesului, la nouă ani. Trimis la Aiud şi Jilava, a ieşit din închisoare în 1964. 
Soţia sa, care a fost dată afară din învăţământ şi apoi reîncadrată la aceeaşi şcoală ca femeie de 

serviciu, a înaintat divorţul în vreme ce era închis. Copiii săi au fost nevoiţi să-şi schimbe numele, 
pentru a fi primiţi în învăţământul superior, etc. 

Şi după eliberare a fost mereu reţinut de Securitate câte două - trei zile, în încercarea de a-1 
determina să colaboreze cu ei. Asemenea presiuni s-au făcut asupra părintelui până în noiembrie 1989. 

Părintele Constantin Sârbu, născut la 10 ianuarie 1905, ctitor al azilului de bătrâni de pe 
lângă Episcopia Huşilor şi al bisericii Sfinţii împăraţi -Bariera Vergu, Bucureşti, a fost arestat la 10 
ianuarie 1954 şi eliberat la 10 ianuarie 1962, după care i s-a stabilit domiciliu obligatoriu la Viişoara, 
Bărăgan, până în 1964. După ieşirea din închisoare, a fost paroh şi ctitor la biserica Sapientei, 
Bucureşti, unde este înmormântat. A decedat la 23 octombrie 1975, la scurtă vreme după ce 
Securitatea 1-a internat într-un centru de boli mintale.  

Preotul Dumitru Sârbu din Galaţi, născut la 1 aprilie 1894 în Braniştea, Galaţi, a fost arestat 
în 1958 şi condamnat prin sentinţa nr. 411/58 a Tribunalului Militar Constanţa, la 24 de ani de muncă 
silnică pentru "uneltire împotriva ordinii sociale prin agitaţie", pedeapsă din care a executat şase ani. 
A fost închis la Periprava. 

Preotul Gheorghe Sârbu din localitatea Ştefan cel Mare, Bacău, a fost închis în temniţele 
comuniste. 

Preotul Ioan Sârbu, născut la 4 septembrie 1903 în comuna Zăpodeni, Vaslui, hirotonit preot 
în decembrie 1928 pentru parohia Curseşti, Vaslui, a fost condamnat, prin sentinţa 669/4. 08. 1950 a 
Tribunalului Militar Iaşi, la un an de închisoare pentru instigare. 

Preotul Ion Gh. Sârbu, născut la 13 septembrie 1913 în localitatea Schela, Gorj, paroh la 
Bălceşti şi Brătuia, Gorj, a fost condamnat de Tribunalul Militar Craiova, în 1952, la 15 ani de 
închisoare pentru uneltire. Eliberat în 1964, a slujit în parohia Moşteni - Dobroteşti, Giurgiu, de unde 
s-a pensionat în 1985. 

Preotul Sandu I. Sârbu, născut la 5 noiembrie 1913 în comuna Băleni, paroh la Cengogia, 
Tulcea, a fost condamnat la trei ani de închisoare pentru instigare, prin sentinţa 380/19. 06. 1950 a 
Tribunalului Militar Constanţa. în urma recursului, pedeapsa i s-a redus la opt luni de închisoare. 
După eliberare, a slujit în parohia Spineni, Vaslui. 

Preotul Constantin Sburlan, născut la 28 septembrie 1912 în comuna Zilişteanca, Buzău, 
paroh în Ponoagele, Buzău, a fost închis în perioada februarie 1949 - august 1950 la Buzău şi Braşov, 
apoi la Canal din septembrie 1952 până în iunie 1954, iar a treia oară la Ploieşti, Jilava, Aiud şi în 
Deltă în intervalul februarie 1958 - august 1964, în urma condamnării la opt ani de închisoare pentru 
uneltire de către Tribunalul Militar Galaţi. 

Preotul Dumitru Scarlat, născut la 22 iulie 1911 în comuna Bulbucata, Ilfov, paroh la Velea, 
Ilfov, a fost condamnat administrativ la cinci ani de închisoare pentru activitatea sa în cadrul P.N.Ţ.-
ului. Eliberat de la Văcăreşti în 1953, a revenit la parohie. 
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Preotul Alexandru Scărlătescu, născut în 1914, paroh la biserica Sfânta Ecaterina din 
Ploieşti, a fost  reţinut de Securitate pentru cercetări, între 15.08.1953-3.09.1953.  

Preot în Deagu de Sus, protopopiatul Costeşti, Argeş, Gheorghe Scărlătescu s-a născut la 7 
februarie 1924 în Deagurile, Argeş. În 1952 a fost arestat pentru "manifestări duşmănoase la adresa 
guvernului" şi condamnat, prin sentinţa nr. 220/1. 04. 52, la un an detenţie, pedeapsă executată la 
Piteşti, Galeş şi Poarta Albă. 

Preotul Gheorghe Scrob din Vadu Moţilor, Alba, era deţinut la Canal în 1952. 

Preotul Costin Sebe, paroh în Bucureşti, a fost deţinut administrativ în perioada 16. 08. 1952 
- 14. 08. 1953. 

Preotul Gheorghe Sepeţean din Sarusigiu, Arad, a fost deţinut politic. 

Preotul Vasile Serghie, născut la 3 iunie 1913 în localitatea Gohor, judeţul Galaţi, licenţiat al 
Facultăţii de Teologie din Cernăuţi, a fost condamnat de Tribunalul Militar Iaşi la 12 ani de închisoare 
prin sentinţa 633/1958. A ieşit din închisoare în 1964. 

Preotul Ion Sevastre, paroh în Corod, Galaţi, a fost arestat la 16 noiembrie 1948 şi condamnat 
pentru uneltire, la cinci ani de închisoare prin sentinţa 142/1950 a Tribunalului Militar Galaţi. 

Preotul Marin Sima, paroh în Fălăştoaca, Ilfov, a fost închis în perioada 19. 07. 1952 - 2. 05. 
1954. 

Preotul Gheorghe Simionescu, născut la 20 iulie 1895 la Pietroşiţa, paroh în satul natal, a fost 
arestat în 1952 şi condamnat la doi ani de închisoare ca fost fruntaş local al PNŢ. A trecut pe la 
Piteşti. 

Preotul Gheorghe I. Simionescu, născut în 1921 în comuna Păroşi, Olt, numit preot în 
parohia Urşi, Olt, transferat apoi la Păroşi, a fost hărţuit de-a lungul anilor, pentru diverse motive, ca 
urmare a atitudinii anticomuniste; în 1949 un activist al P.C.R. 1-a bătut cu patul armei în faţa 
întregului sat. În 1953 a fost trimis la muncă forţată la termocentrala de la Doiceşti. 

Preotul Ioan Simionescu, născut la 22 noiembrie 1890 la Sâmbureşti, paroh în localitatea 
Păroşi, azi Leleasca, Olt, a obţinut licenţa în teologie în 1916 şi a fost hirotonit pentru parohia Topana 
în 17 martie 1919, de unde s-a transferat în 1920 la Păroşi. A avut unsprezece copii. 

Condamnat prin sentinţa 1109/1951 a Tribunalului Militar din Craiova pentru "uneltire contra 
ordinii sociale", a executat pedeapsa la Caransebeş.  

Preotul Ioan Simu din Ticvaniu Mare, Caraş-Sevcrin, paroh la Câmpul lui Neag, judeţul 
Caraş-Severin, a fost arestat de două ori: prima dată între 1948 - 1952, a doua oară în perioada 1. 07. 
1952 - 1. 07. 1955. După eliberare, a lucrat o vreme ca tâmplar şi apoi ca îngrijitor de animale, iar din 
1965 a fost reîncadrat ca preot paroh în localitatea Moniom, Caraş-Severin, de unde s-a pensionat în 
1977. 

Preotul Septimiu Simu din Ceanu Mic, Cluj, a fost închis la Peninsula, într-un grup de 90 de 
preoţi. 

Preotul Apostol Sincu din Islaz a fost deţinut politic. 

Preotul Ioja Sinisie (�) din Rănuşa, judeţul Arad, condamnat la 15 ani de muncă silnică, a 
murit bolnav de T.B.C. la Tg. Ocna. 

Preotul Ion Smarandache, născut în 1907, paroh la Corabia, a fost arestat în 1951 şi 
condamnat la un an de închisoare pentru "sabotaj economic". A executat pedeapsa la Caracal. 

Preotul Ştefan Smărăndescu (�) din Dăbuleni, Dolj, legionar, a decedat la Periprava, în 
1961. 
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Preotul Vasile Smărăndoiu, născut în 1910 la Măciuca, Vâlcea, paroh în aceeaşi localitate, a 
fost arestat în 1959 şi condamnat la trei ani de închisoare. A executat pedeapsa la Craiova şi 
Periprava. 

Preotul Aurel Socaciu, născut la 22 decembrie 1902 în comuna Ragla, judeţul Bistriţa-
Năsăud, paroh în localitatea Ruşii-Munţi, judeţul Mureş, a fost deţinut administrativ în perioada 
februarie 1950 - august 1951. 

Preotul Ilie Soceanu (�), paroh la biserica Sf. Ioan Botezătorul din Ploieşti, a murit în 
închisoare. 

Vasile Socieneanţu, preot din Sacul, Caraş-Severin, a fost deţinut 
politic. 

Preotul Ioan Sofican, născut la 2 august 1914 în comuna Buiceşti, Dolj, paroh în Argetoaia, 
Dolj, a fost deţinut administrativ în perioada 1. 07. 1959- 13. 12. 1960. 

Preotul Vasile Soroagă din Bucureşti era închis la Jilava în 1945.  

Preotul Alexandru Spinciu, născut la Ocnele Mari la 28 noiembrie 1924, paroh în Turda, a 
fost arestat în 1949 şi închis la Jilava şi Aiud. 

Preotul Spiridon Spulber din Bălăbăneşti, Galaţi, născut la 12 iunie 1907 la Bogheşti, a fost 
arestat în 1959 şi condamnat la 16 ani de muncă silnică, de către Tribunalul Militar Constanţa, prin 
sentinţa 411/59, pentru "uneltire împotriva ordinii sociale prin agitaţie". A executat cinci ani din 
această pedeapsă la Periprava. 

Preotul Ştefan Staicu din Dolj a avut domiciliu forţat timp de patru ani. 

Ieromonahul Constantin Calinic Stan de la Mănăstirea Sihastru, Buzău, a fost arestat în 
1960 împreună cu alţi 35 de vieţuitori ai Mănăstirii, pentru activitate duşmănoasă împotriva regimului 
şi condamnat la cinci ani de închisoare. 

Preotul Dumitru Stan, născut la 24 iulie 1908, paroh în Platoneşti, Ialomiţa, a fost arestat în 
1949 pentru "uneltire împotriva ordinii sociale". 

Preotul Ilie Stan (�), născut la 1 iunie 1904 în comuna Guşoeni, Vâlcea, paroh la Diculeşti, în 
acelaşi judeţ, a fost condamnat pentru uneltire, prin sentinţa nr. 18/22. 03. 1961 a Tribunalului Militar 
Bucureşti, la zece ani detenţie; a decedat în închisoare la Aiud.3

În perioada 1948 - 1949 a fost condamnat pentru prima oară de către Tribunalul Militar 
Bucureşti şi deţinut doi ani. 

A doua oară a avut o pedeapsă aşa-zis administrativă, în penitenciarele: Craiova, Piteşti, 
Popeşti-Leordeni şi Bucureşti. în perioada 1952-1955. În intervalul 1956 - 1957 a avut domiciliu 
forţat în comuna Zagna -Vădeni, unde a lucrat ca zilier în agricultură. 

Ultima condamnare a fost: 16 ani de muncă silnică şi şase degradare civică, în 1961, dar a 
murit în ziua de 3 august 1962. 

Ieromonahul Ion Mina Stan, preot la Mănăstirea Cornetu, Vâlcea, a fost arestat în 1955 şi 
condamnat la şase luni de închisoare. Arestat din nou în 1960 de Securitatea Galaţi, a fost condamnat 
la trei ani de închisoare pentru "afirmaţii duşmănoase la adresa regimului". 

Preotul Sisoe Stanca, născut la 6 iulie 1915 în Boteni, Argeş, paroh în comuna natală, a fost 
deţinui administrativ în perioada 16. 10. 1959 - 9. 05. 1960. 

Preotul Nicolae Stanciu, născut la 2 mai 1905 în comuna Blăjeni, Hunedoara, a fost deţinut 
administrativ în perioada 29. 07. 1952 - 12. 05. 1954. Reîncadrat în cler, s-a pensionat în 1977 din 
parohia Valea Brad, judeţul Hunedoara. 
                                                           
3 Potrivit volumului Mărturisitori de după gratii a decedat la Brăila 
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Preotul Radu Stanciu, paroh în Brăila la biserica Cuvioasa Paraschiva, a fost condamnat de 
Tribunalul Brăila la cinci ani de închisoare pentru "atitudine ostilă regimului". 

Preotul Dumitru Stancu, născut la 28 ianuarie 1900 în comuna Gostavăţ, Olt, paroh la 
Isbiceni, Olt, consilier patriarhal şi preot în Bucureşti, a fost deţinut administrativ în perioada 16. 08. 
1952 - 18. 06. 1954. 

Preotul Gheorghe Stancu-Rădulescu, născut în comuna Bucinişu, Olt, paroh la Cruşovu, Olt. 
deputat P.S.D., a fost arestat în 1959 şi condamnat la zece ani de închisoare. Graţiat în 1964, a slujit la 
o biserică din Bucureşti. 

Preotul Teodor Stăiculescu, născut la 23 octombrie 1906 la Broşteni, Vâlcea, paroh la 
Drăganu, Vâlcea, a fost arestat în 1959 pentru uneltire şi condamnat la cinci ani de închisoare. 

Preotul Marin Stăncescu, născut la 15 mai 1905 la Tâmpeni, Olt, paroh la Dealu Bisericii, a 
fost condamnat între anii 1948 - 1954, 1954 - 1955. 1958 - 1964 pentru activitate contra clasei 
muncitoare. 

Preotul Nicolae Stăncescu, născut la 10 decembrie 1906 în comuna Greceşti, Mehedinţi, 
paroh în Secu, Dolj, a fost arestat de două ori: prima dată între 25. 09. 1948 - 25. 04. 1949, iar a doua 
oară între 2. 07. 1959 - 9. 05. 1964. S-a pensionat în 1973 de la parohia Tămădău, Ilfov. 

Preotul Toma Stănciulescu, născut la 22 iulie 1910 în comuna Răieşti, Vâlcea, slujitor la 
parohia Cotroceni din Bucureşti, a fost condamnat prin sentinţa 142/21. 11. 1960 a Tribunalului 
Militar Bucureşti la zece ani de închisoare şi şase de interdicţie corecţională pentru "uneltire contra 
ordinii sociale". A fost eliberat de la Periprava în 1964. 

Preotul Ion Stănculescu, născut la 1 septembrie 1906, la Potcoava. Olt, paroh la Bălţaţi, Olt, a 
fost închis pentru uneltire în perioada 1959 - 1960.  

Diaconul Dumitru Stănescu a fost arestat în lotul preotului Iliescu Palanca. A trecut prin 
închisoarea de la Tg. Ocna. 

Preotul Florian Stănescu, născut la 27 martie 1911 la Gighera, Dolj, paroL la Muiereasca de 
Jos, Vâlcea, a fost arestat pentru uneltire, în perioada 1952- 1953. 

Preotul Ioan Stănescu, născut la 28 ianuarie 1911, paroh în Secara, Teleorman, a fost 
condamnat la trei luni de închisoare pentru agitaţie, prin sentinţa 1192/1949 a Tribunalului Militar 
Craiova. 

Preotul Mircea Stănescu din localitatea Mânzăleşti - Jghiab, Buzău, a fost condamnat la 12 
ani de muncă silnică şi confiscarea averii în 1959 pentru "crima de uneltire contra ordinii sociale". 

Preotul Nicolae Stănescu, născut în 30 septembrie 1905 la Teiuş, Olt, unde a devenit mai 
târziu paroh, a fost închis pentru uneltire între 1952 - 1953, 1954- 1956 şi 1959- 1964. 

Preotul Ştefan Stănescu, născut la 12 iulie 1903 în Rădoieşti, Ilfov, paroh în localitatea 
Bivoliţa, Ilfov, a fost condamnat în perioada 8 august 1952 - 23 decembrie 1955. 

Preotul Ştefan Stănilă, născut la 22 februarie 1915 la Măceşul de Sus, Dolj, paroh în Goicea 
Mare şi Popoviceni, Dolj, a fost arestat în 1959 şi deţinut până în 23 iunie 1963 la Periprava şi Salcia. 

Părintele Dumitru Stăniloae, profesor universitar, academician, ilustru reprezentant al 
teologiei ortodoxe, născut la 16 iunie 1903 în comuna Vlădeni, Braşov, a urmat cursurile Facultăţii de 
Teologie din Cernăuţi, continuînd să studieze la Sibiu, Atena, Munchen şi Paris. A fost hirotonit 
diacon în 1931, iar preot în 1932. Arestat în lotul "Rugului Aprins" de la Antim în 1958, a fost închis 
la Jilava până în 1959, mutat apoi la Aiud până în 1963. 
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Preotul Grigore Stegăruş, născut la 21 noiembrie 1906 la Păuşeşti, Otăsău, Vâlcea, paroh la 
Oteşani, Vâlcea, a fost arestat în 1958 şi condamnat prin hotărârea 1366/16. 10. 1958 a Tribunalului 
Horezu pentru uneltire, la un an de închisoare.  

Preotul Ion Stere din comuna Lunca, judeţul Tulcea, tată a cinci copii, a fost condamnat la 25 
de ani de închisoare pentru activitatea sa anticomunistă în cadrul grupului de rezistenţă Babadag. 

Preotul Ioan Steru, paroh la Cicârlău, Maramureş, a fost arestat la 14 februarie 1952. 

Părintele Petre Stoenac, născut la 2 noiembrie 1901 în Barca, Dolj, paroh la Tomşani, Vâlcea, 
a fost arestat între anii 1948 - 1953 şi 1959 - 1961 pentru uneltire. 

Preot în localitatea Crucea, părintele Florin Stoian, născut la 27 decembrie 1916 în comuna 
Borduşelu, Ialomiţa, a fost închis doi ani, începând cu 1952, la Aiud, Gherla şi Canal, pentru "uneltire 
împotriva ordinii sociale", în 1959 este din nou condamnat, prin sentinţa 943/22. 09. 1959 a 
Tribunalului Militar Bucureşti, la zece ani de închisoare şi cinci de interdicţie corecţională, sentinţă 
modificată de acelaşi tribunal în 12 ani de muncă silnică şi opt degradare civică. La ieşirea din 
închisoare, în 1964, a fost reîncadrat ca preot paroh. 

Preotul Ion Stoian (�) din Dolj a decedat la Periprava în 1961. 

Preotul Octavian Stoica, născut la 24 noiembrie 1913 la Şendreni, Galaţi, paroh la Sălceni, 
Vaslui, a fost deţinut administrativ între 1952 - 1954 şi din 1958 până în 1961. 

Părintele Ştefan Stoica, născut la 19 aprilie 1907, s-a aflat în închisori, lagăre şi colonii de 
muncă timp de zece ani, în perioada 14 octombrie 1944 - 10 mai 1964. A trecut prin închisorile de la 
Craiova, Jilava, Văcăreşti, Suceava, Alba Iulia şi Lugoj, precum şi prin lagărele de muncă de la 
Bârcea Mare, Borzeşti, Lucăceşti, Periprava etc. Familia i-a fost dată afară din locuinţă şi mutată într-
o bucătărie; soţia şi fiica i-au fost date afară din învăţământ. După ce a ieşit din închisoare, a fost 
reîncadrat ca preot, dar până în decembrie '89 a fost periodic anchetat. 

Preotul Vanghele Stoica, originar din Cotorca, Buzău, a fost deţinut la Gherla. A murit în 3 
decembrie 1988. 

Preotul Constantin Stoicescu, născut la 29 ianuarie 1913 în comuna Vintilă-Vodă, Buzău, 
paroh în Roştina, Buzău, a fost arestat în perioada 19. 02. 1949 - 15. 02. 1956, iar între 1956 - 1959 a 
avut domiciliu obligatoriu în Bărăgan, în comuna Răchitoasa. Din 1959 până în 1964 a fost din nou 
arestat. După ce a ieşit din închisoare a slujit în parohiile Şarânga, judeţul Bacău şi Tăbăraşti, unde a 
murit la 22 aprilie 1981. 

Preotul Iulian Stoicescu, născut la 10 aprilie 1911 în comuna Retevoieşti, Argeş, paroh în 
Bucureşti, a fost condamnat la nouă ani de închisoare şi patru ani interdicţie corecţională, prin 
sentinţa 142/17. 11. 1960 a Tribunalului Militar Bucureşti, pentru "uneltire împotriva ordinii sociale". 
A fost torturat în anchetă , fiindu-i strivite degetele de la picioare. La Aiud s-a aflat în aceeaşi celulă 
cu preotul catolic Schubert, cu care se ruga împreună, alternând acatistele cu rozariul. După ce a ieşit 
din închisoare a slujit la biserica Flămânda din strada Olimpului, Bucureşti. 

Preotul Nicolae Stoicescu din localitatea Ploşniţa, Buzău, a murit după 16 ani de detenţie. 

Preotul Stan Stoicescu, născut la 21 martie 1909 la Robăneşti, paroh la Gropşani, Olt, a fost 
arestat în 1959 şi condamnat de Tribunalul Militar Craiova pentru uneltire, la şapte ani de închisoare. 

Preotul Dimitrie Stoichescu din Teregova, Caraş-Severin, a fost deţinut politic. În 1956 se 
afla în comuna Răchitoasa cu domiciliu obligatoriu. 

Preotul Vasile I. Stoleru (�)din Bălăceana, Suceava, arestat în 1959, a murit la Aiud în 1960. 
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