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CIUPAGEA. Din Mehedinþi.
Moºier. Arestat.
CIUPAGEA, Ana. Din Bucureºti,
str. Gheorghe Lazãr nr. 21. Arestatã la 8
noiembrie 1945, în legãturã cu
manifestaþia din Piaþa Palatului Regal.
CIUPAGEA, Constanþa. Din
comuna Flãmânda - Mehedinþi.
Þãrancã. Domiciliu obligatoriu în
Bãrãgan, de la 18 iunie 1951.
CIUPAGEA, Emilia P. Fetiþã de 2
ani, trimisã cu domiciliu obligatoriu,
împreunã cu mama ei, în Bãrãgan (lãsate
fãrã adãpost).
CIUPAGEA, ªtefan. Din Bucureºti.
Condamnat la 2 ani muncã silnicã, la 15
august 1951, prin Decizia M.A.I. nr. 349.
CIUPALÃ, Dumitru N. Nãscut la
9 noiembrie 1926. Domiciliu obligatoriu
un an ºi 9 luni.
CIUPALÃ, Ion. A fãcut parte din
echipa de rezervã alcãtuitã pentru
asasinarea lui Armand Cãlinescu. Dupã
rebeliunea legionarã, a plecat în
Germania. În 1945 a fost paraºutat în
þarã, pentru a aduna informaþii. Arestat
cu grupul de la Ciucaº, de comisarul
Smãrãndescu, care l-a torturat cu
sãlbãticie (i-a ars tãlpile, pânã la os).
Judecat la Braºov ºi condamnat la 15
ani închisoare. A trecut prin
penitenciarul Braºov ºi minele de la Baia
Sprie.
CIUPARIU, Eugen. Nãscut la 20
iunie 1924. Student la Academia Comercialã.
Arestat. Condamnat în contumacie la 10 ani
închisoare, în
lotul „trotiliºtilor” (sentinþa
316/17 martie
1948). Prins ºi arestat la 16 martie 1957,
procesul s-a rejudecat cu dosarul 2.393/
1957.

CIUPAVECHE, Simion. Nãscut în
1889. A murit în timpul detenþiei, în
1963.
CIUPERCÃ, Ilaria N. Cãsãtoritã
Costinescu.
Condamnatã de
Tribunalul Militar Bucureºti la
15 ani muncã silnicã (sentinþa
946/24 septembrie 1958), pentru „uneltire contra ordinii sociale” (l-a gãzduit pe Dan Ottulescu,
nepotul soþului, în perioada 1953-1956).
A trecut prin penitenciarul Oradea, iar
în perioda 1962-1964 s-a aflat în
penitenciarul Rubla. Eliberatã în 1964.
CIUPERCÃ, Nicolae Gh. Nãscut la
20 aprilie 1882,
la Râmnicu Sãrat. General. A
terminat ªcoala
Militarã de ofiþeri activi de infanterie ºi cavalerie
în 1902; ºcoala
de Ofiþeri de
infanterie, ºef de promoþie ºi ªcoala
Superioarã de Rãzboi, în 1913. În
campania din Bulgaria avea grad de
cãpitan. Decorat cu: „Bãrbãþie ºi curaj”,
„Steaua României”, „Coroana României” ºi „Croix de Guerre”. În 1933 a
fost numit comandantul Diviziei 9
Infanterie, iar în 1938, general al
Corpului 3 Armatã. În 1939 a fost
ministru al Apãrãrii Naþionale; în 1940
general la Armata a II-a. De la 22 iunie
1941 la 9 septembrie 1941 a comandat
Armata a IV-a, cu care a contribuit la
eliberarea Basarabiei. Decorat cu
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Ordinul ,,Mihai Viteazul”. A demisionat
de la Minister în 1939, deoarece Regele
Carol al II-lea îi ceruse fonduri din
bugetul militar, în scopuri secrete. A
demisionat de la conducerea Armatei a
IV-a, pentru cã nu era de acord cu
continuarea rãzboiului, dincolo de
Nistru, ºi a aderat, în primãvara lui 1946,
la organizaþia „Graiul Sângelui”. La 12
septembrie 1948 a fost ridicat de la
domiciliu ºi acuzat de „complot ºi
uneltire contra ordinii sociale”. La 31
decembrie 1948 a fost dus la
penitenciarul Jilava (deþinut 5.494), iar
în noiembrie 1949 familia a primit o
scrisoare de la Jilava, în care era
anunþatã sã îi trimitã îmbrãcãminte.
Judecat în 1950, împreunã cu alte 23 de
persoane, în frunte cu Ion Vulcãnescu
– „… astãzi, când clasa noastrã
muncitoare, în frunte cu partidul sãu, a
smuls puterea politicã din mâna claselor
exploatatoare, iar poziþiile economice
sunt rând pe rând cucerite, în ciuda
burgheziei noastre, care luptã în
rândurile partidelor istorice pentru
menþinerea privilegiilor lor burgheze,
voind ca prin acþiuni subversive ºi
teroriste sã submineze regimul nostru
democrat, elemente deposedate, în unire
cu intelectualitatea burghezã exclusã din
rândurile aparatului de stat ºi ale armatei,
se constituie în bande subversive,
teroriste, ramificate în centrele potrivite
pentru o acþiune eficace, în scopul
criminal sã rãstoarne prin violenþã, în
cazul unui conflict armat între Rãsãrit
ºi Apus, regimul nostru democratic.
Vigilenþa clasei muncitoare, rãsturnând
planurile ºi uneltirile acestora, din
rândurile cãrora fac parte ºi inculpaþii
de astãzi, prin acþiunea întreprinsã de
Vulcãnescu Ion ºi ceilalþi, i-a
demascat…”. Înainte de terminarea
procesului ºi pronunþarea condamnãrii,

soþia sa a fost anunþatã printr-o
telegramã cã „deþinutul Ciupercã
Nicolae” a decedat în Spitalul central
nr.1 al penitenciarului Vãcãreºti, la 25
mai 1950, de „sclerozã cerebralã,
sindrom Parkinson, miocarditã,
azotemie”.
CIUPERCESCU. Inginer-ºef la
Direcþia Cãilor Ferate. Arestat în 1949.
Ipohondru, strângea medicamente sub
saltea ºi devenise ridicol în încercarea
de a se feri de boli. Treptat, a devenit
informator al Securitãþii. Condamnat la
muncã silnicã pe viaþã. Eliberat în 1964.
CIUPERCOVICI, Ioachim. Din
comuna Fundu Moldovei - Suceava.
Þãran. Condamnat de Tribunalul Militar
Iaºi. A trecut prin penitenciarele
Suceava ºi Jilava. A murit în timpul
detenþiei, la Jilava.
CIUPITU, Florica M. Nãscutã la
23 februarie 1953. Din Constanþa.
Domiciliu obligatoriu, împreunã cu
pãrinþii, 2 ani ºi 6 luni.
CIUPULIGÃ, Ilie. Nãscut la 5 iunie
1910. Din Curtici. Poliþist. Condamnat
în 1952, de Tribunalul Militar
Timiºoara. Eliberat în 1956.
CIUR,
Ana.
Din
Arad.
Condamnatã.
CIURA, Francisc. Student la
Facultatea de Medicinã din Cluj. Arestat
în mai 1948, cu membrii Centrului
studenþesc legionar Cluj. Anchetat la
Securitate ºi trimis în „reeducarea” de
la Piteºti, apoi la Gherla ºi la Peninsula.
Condamnat la 3 ani închisoare. Se pare
cã a cedat metodelor de „convingere”
ºi a fãcut demascãri.
CIURA, Vasile. Omorât în lagãrul
Salcia, în 1952.
CIURAR, Adalbert I. Nãscut la 15
aprilie 1900, în comuna Dumbrãveni Sighiºoara. Muncitor la Arad.
Condamnat în 1951. A murit la 4 august
1953, la Poarta Albã (Colonia 0883).
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CIURAR, Adam I. Nãscut la 13
februarie 1907, în satul Mãruþ, comuna
Becleni Radna. Agricultor. A murit la
21 februarie 1953, în lagãrele de la
Poarta Albã.
CIURARU, Raisa C. Nãscutã la 17
septembrie 1941, în U.R.S.S.. Din
Medgidia, str. Mihai Viteazul nr.1C.
Domiciliu obligatoriu 4 ani ºi o lunã, din
1951.
CIURÃSCU, Valer. Student. A
trecut prin „reeducarea” din
penitenciarele Piteºti ºi Gherla.
CIURCÃ, Alexandru. Nãscut în
1912, la Vrãneºti - Basarabia. Þãran.
Ridicat de N.K.V.D., în 1949, împreunã
cu soþia ºi cei 2 copii. Deportaþi în
Kurgan.
CIURCILÃ, Vasile. Din comuna
Cãlugãru Mare - Bacãu. Þãran.
Condamnat. A trecut prin penitenciarele
Jilava ºi Gherla.
CIUREA. Din Râmnicu Sãrat.
Student la Iaºi. Dat în urmãrire de
Securitate, a reuºit sã se ascundã. Mama
sa, Victoria Ciurea, a fost arestatã în
1948 ºi torturatã ca sã-ºi denunþe fiul
(dupã arestarea acestuia a fost trimisã
cu domiciliu obligatoriu). Prins ºi
condamnat în 1949. A trecut prin
penitenciarele Suceava ºi Piteºti.
CIUREA, Alexandru. Preot
ortodox. A murit în timpul detenþiei, la
penitenciarul Aiud, în 1951.
CIUREA, Alexandru. Preot
ortodox. Omorât de comuniºti, în timpul
campaniei electorale din noiembrie
1946.
CIUREA, Anghel. Din comuna
Baia - Constanþa. Partizan din zona
Babadag. Arestat. Condamnat de
Tribunalul Militar Constanþa, cu lotul
Tache Gheorghe, la 10 ani închisoare
corecþionalã (sentinþa 66/12 februarie

1949, preºedinte – colonel Pavelescu
Constantin), pentru „uneltire contra
ordinii sociale”.
CIUREA,
Dumitru.
Nãscut la 12
iulie 1933, în
comuna Livezi
Podari - Dolj.
Þãran. Condamnat.
CIUREA, Elena A. Din comuna
Fundu Rãcãciuni - Bacãu. Þãrancã.
Catolicã, s-a manifestat împotriva
persecuþiilor preoþilor catolici ºi a
participat la acþiunile pentru apãrarea
Bisericii catolice. Arestatã la 12 martie
1949. A murit în timpul anchetei, din
cauza torturilor, la Securitatea Bacãu.
CIUREA, Ion. Din satul Rahman Tulcea. Arestat în 1949 cu lotul
partizanilor din Babadag. Condamnat.
Detenþia la Tulcea, Constanþa ºi lagãrele
de la Canal.
CIUREA,
Marin. Din comuna Livezi Podari - Dolj. Þãran. Arestat de
Securitatea Craiova, pentru împotrivire la colectivizare.
CIUREA, Neculai. Nãscut în 1919.
Condamnat. A murit în timpul detenþiei,
în 1954.
CIUREA, Vasile C. Nãscut în 1899.
Din comuna Cogealac – Constanþa.
Þãran. Membru P.N.Þ. Arestat în 1949,
deoarece fiul sãu (Vasile V.) intrase în
miºcarea de rezistenþã din Dobrogea.
Bãtut în timpul anchetei, s-a ales cu
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timpanul spart ºi o
mânã ruptã. I s-a
confiscat averea ºi
a fost reþinut 3 ani.
La eliberare a fost
trimis cu domiciliu
obligatoriu în
comuna Dumbrãveni – Sibiu.
CIUREA, Vasile Gh. Din comuna
Bãlteni - Gorj. Arestat la 4 iulie 1959,
pentru „tentativa de trecere frauduloasã
a frontierei”. Condamnat la un an
închisoare. Eliberat la 26 iunie 1960.
CIUREA, Vasile V. Nãscut la 3
octombrie 1923,
în comuna Cogealac – Constanþa. Fiul lui
Ciurea Vasile C.
A fãcut rãzboiul,
cu grad de ofiþer,
atât pe frontul de
est cât ºi pe cel
de vest. Dupã
demobilizare ºi-a continuat studiile la
Politehnica Bucureºti. A participat la
manifestaþia de la 8 noiembrie 1945 din
Piaþa Palatului Regal. S-a alãturat
partizanilor din Dobrogea ºi a participat
la luptele de la Cobadin. Arestat în 1949
ºi torturat în anchete la Securitatea
Constanþa pânã în 1952, când a fost
eliberat ºi trimis cu domiciliu obligatoriu
la Braºov. A participat la manifestaþia
muncitorilor braºoveni împotriva
regimului ceauºist de la 15 noiembrie
1987. S-a numãrat printre revoluþionarii
braºoveni la 24 decembrie 1989.
CIUREA, Vasile. Nãscut la 10
noiembrie 1926, la Slatina. Arestat în
1950. A fost omorât în 1952 (torturat
de locotenentul Manciulea I. Petre) în
lagãrul de la Salcia.

CIUREA, Victoria C. Nãscutã în
1904. Din Râmnicu-Sãrat. Arestatã în
1948 ºi torturatã la Securitate ca sã
mãrturiseascã unde se ascundea fiul ei
(student la Iaºi), pe care Securitatea nu
reuºea sã-l prindã. Dupã arestarea
acestuia a fost trimisã cu domiciliu
obligatoriu la Dumbrãveni. (Soþul a fost
de asemenea arestat, dar nu s-au putut
gãsi informaþii.)
CIUREANU, Maria. Din Giurgiu.
Domiciliu obligatoriu, de la 20 aprilie
1952, în comuna Voievodeasa –
Suceava, prin Decizia 239/1952 a
M.A.I.. A fost obligatã sã lucreze ca
muncitoare necalificatã, la fabrica de
cherestea.
CIUREL, Dumitru. Din Bucureºti.
Profesor. Condamnat.
CIUREL, Ion. Din Romanaþi.
Profesor. Prizonier în U.R.S.S., în
perioada 1942-1946. Arestat în
octombrie 1949. Anchetat la Securitatea
Craiova. Condamnat la 5 ani închisoare.
A trecut prin penitenciarele Craiova,
Jilava, lagãrele de la Peninsula ºi Gherla.
CIUREZU, Dumitru. Nãscut la 7
noiembrie 1897 în comuna Pleniþa Dolj. Scriitor. Arestat.
CIUREZU, Olimpia. Din judeþul
Dolj. Domiciliu obligatoriu, din 1951.
CIURICÃ, Ion. Din Baia Mare.
Arestat în 1950, pentru legãturi cu
partizanii.
CIURICÃ, Victor. Din comuna
Teregova – Caraº Severin. Þãran.
Arestat de Securitatea Timiºoara.
Condamnat în 1953 la 2 ani închisoare.
Detenþia în penitenciarul Oradea.
CIURICU, Nicolae I. Nãscut la 13
februarie 1931, la Baia de Aramã –
Mehedinþi. Din comuna Teregova – Caraº Severin. Þãran. Partizan. Arestat în
1954. Condamnat la 25 de ani muncã
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silnicã. A trecut
prin penitenciarele Timiºoara,
Craiova, Jilava,
Gherla ºi minele
de la Cavnic
Baia Sprie. Eliberat în 1964.
CIURILÃ, Gheorghe. Din Fãgãraº.
Þãran. Arestat la 22 noiembrie 1950,
pentru sprijinirea partizanilor. A trecut
prin penitenciarul Sibiu.
CIURLEA, Vasile I. Nãscut la 18
martie 1922, în comuna Bãiºeºti Suceava. Þãran. Arestat la 15 aprilie
1958. Condamnat la 15 ani muncã
silnicã, pentru împotrivire la
colectivizare ºi atitudine anticomunistã.
CIURUNGA, Andrei (pseudonime:
Robert Cahuleanu,
Robert
Eisenbraun). Nãscut la
28 octombrie 1920,
la Cahul - Basarabia. Scriitor, poet.
La 16 ani i s-a
publicat prima
plachetã de poezii.
A lucrat la publicaþiile ,,Expresul” ºi ,,Ancheta”. În 1944
s-a stabilit la Brãila, iar în 1949 la
Bucureºti. Considerat unul dintre
iniþiatorii manifestaþiei din 8 noiembrie
1945, de la Brãila, a fost reþinut, 29 de
zile. Arestat la 2 februarie 1950, în urma
denunþului unui coleg. Condamnat la 4
ani închisoare, pentru „crimã contra
pãcii”. A trecut prin penitenciarele
Uranus, Galaþi, Jilava, lagãrele de la
Peninsula ºi Galeº, de unde a fost
eliberat la 13 mai 1954 (i s-au mai dat
100 de zile, „supliment” la pedeapsã).
În timpul detenþiei, poeziile lui (scrise

pe hârtia sacilor de ciment sau pe plãci
de sãpun), ale lui R. Gyr ºi N. Crainic
au fost un adevãrat balsam pentru
deþinuþii politici. Dupã eliberare, a lucrat
ca om de serviciu, portar, magazioner
pe ºantier. Rearestat la 28 noiembrie
1958, pentru vina de a fi scris ºi pus în
circulaþie printre deþinuþi versuri incomode pentru reprezentanþii sistemului
comunist. Condamnat la 18 ani muncã
silnicã. A trecut prin lagãrele din Balta
Brãilei ºi Gherla. Eliberat în 1964.
CIUTA, Gheorghe A. Nãscut la 21
august 1943, în Constanþa. Din
Constanþa. Condamnat în 1959 la 2 ani
ºi 3 luni închisoare.
CIUTA, Ionel. Din Bocºa, str. Horia
nr. 5 – Caraº Severin. Arestat în 1955,
de Securitatea Timiºoara.
CIUTAC, Amfilochie. Condamnat
de Tribunalul Militar Suceava, pentru
ajutorarea unui urmãrit de Securitate
(partizanul Munteanu N. Gheorghe, din
Stroieºti - Gura Humorului, trãdat ºi
prins în 1962).
CIUTAC, Vasile. Nãscut în 1910.
Reîntors din prizonieratul sovietic, în
1956, ºi trimis direct în penitenciarul
Gherla.
CIUTACU, Ion. Nãscut în 1879.
Arestat la 15 august 1952. A murit în
lagãrul de la Peninsula, la 14 ianuarie
1953.
CIUTAN, Ana. Din comuna Þarina
- Bihor. Casnicã. Arestatã ºi torturatã în
timpul anchetei, la Securitatea Oradea.
Condamnatã în 1949 de Tribunalul
Militar Cluj, la 10 ani muncã silnicã.
CIUTÃ, ªtefan I. Nãscut la 13
decembrie 1884, în comuna Risipiþi Dolj. Þãran. Arestat în 1951. A murit în
lagãrul Poarta Albã, la 15 decembrie
1952.

