
PETRESCU,  Enache.  N\scut în 1897.
}\ran condamnat în 1951, la munc\ for-
]at\. A murit la închisoare, la 19 iulie
1952, în condi]ii de exterminare.

PETRESCU,  Eugen.  Actor la Teatrul
Delavrancea. Condamnat. În 1954, se
afla la închisoarea din Lugoj.

PETRESCU,  Eugenia.  Din Bucure[ti
(str. Lizeanu). Licen]iat\ a Facult\]ii de
Litere din Bucure[ti. Arestat\ în 1950,
torturat\ [i condamnat\ în lotul legionari-
lor din grupul lui Ion (Nelu) Jijie.

PETRESCU,  Eva.  Elev\ din Lugoj.
Condamnat\ la 2 ani [i 6 luni de închisoa-
re. Deten]ia la Jilava [i Mislea.

PETRESCU,  Florea.  N\scut la 3
septembrie 1915, în comuna Sadova –
Dolj. Preot ortodox în comunele Gighera,
Fântâna Banului, {tef\nel, Sadova (jud.
Dolj), Pojaru [i Bârzeiu de P\dure
(jud. Gorj). Condamnat în 1959 [i eliberat
în mai 1964, prin gra]iere.

PETRESCU,  Florentin.  C\pitan. A
luptat în cel de-al Doilea R\zboi Mon-
dial, pe Frontul de Est. Prizonier la sovietici
[i de]inut într-un lag\r în care ofi]erii
români, prizonieri de r\zboi, erau majoritari.
S-a opus înrol\rii în diviziile Tudor
Vladimirescu [i Horia, Clo[ca [i Cri[an,
înfiin]ate de sovietici pentru a lupta
împotriva armatei române. Repatriat în
mai 1948. Arestat în 1950, într-un lot de
fo[ti ofi]eri care fuseser\ prizonieri în
URSS, [i condamnat la 5 ani de închisoare,
pentru “uneltire contra ordinii sociale”.
Deten]ia la Jilava, Canal [.a. (date furniza-
te de d-l Andrei St\ncescu).

PETRESCU,  Francisca.  N\scut\ la
30 ianuarie 1926, la Steierdorf – Timi[.
Ridicat\ de N.K.V.D., la 14 ianuarie 1945
[i trimis\ la munc\ for]at\, în URSS, pân\
la 14 ianuarie 1950.

PETRESCU,  George.  Din Bucure[ti.
Condamnat, prin decizia M.A.I. 334/
1.08.1951, la 24 de luni de munc\ for]at\.
Deten]ia la Canal.

PETRESCU,  Gheorghe.  Inginer.
Membru P.N.}. Arestat la 8 noiembrie
1945, pentru c\ luase parte la mitingul
anticomunist din Pia]a Palatului Regal.

PETRESCU,  Gheorghe.  N\scut în
1904, în comuna Nicole[ti. }\ran arestat.

Deten]ia la Râmnicu-S\rat (16 decembrie
1948 – 16 februarie 1949) [i Gherla.

PETRESCU,  Gheorghe.  Din Bucu-
re[ti (str. Splaiul Unirii, nr. 38). Arestat
la 15 august 1949, în loturile membrilor
P.N.}. Condamnat, dup\ un proces însce-
nat, la 5 ani de închisoare. Deten]ia la
Jilava [i Aiud, de unde a fost eliberat,
la 13 mai 1954.

PETRESCU,  Gheorghe.  Elev la Liceul
I.C. Br\tianu din Pite[ti. Arestat în noiem-
brie 1949, împreun\ cu mai mul]i colegi,
acuza]i c\ ar fi apar]inut unei organiza]ii
anticomuniste, Casa Alb\, creat\, de fapt,
de Securitatea din Pite[ti [i controlat\
prin Frantz Gigoi, elev care î[i provocase
[i apoi î[i denun]ase colegii. B\tut la
Securitatea Pite[ti [i condamnat, în
prim\vara lui 1950, de Tribunalul Militar
Craiova, la 1 an de închisoare.

PETRESCU,  Gheorghe.  Din comuna
Dragomire[ti – Ilfov. Condamnat, prin
decizia M.A.I. 377/30.08.1951, la 12 luni
de munc\ for]at\. Deten]ia la Canal.

PETRESCU,  Gheorghe.  Arestat
administrativ. În 1952, se g\sea în lag\rul
de munc\ for]at\ de la Midia, într-o brigad\
de pedepsi]i izola]i cu sârm\ ghimpat\.

PETRESCU,  Gheorghe.  Fost ofi]er
politic în cadrul Marinei fluviale. Arestat
în 1952. Deten]ia în lag\rul de munc\
for]at\ de la One[ti-Bicaz.

PETRESCU,  Gheorghe.  Înv\]\tor
din F\g\ra[. Condamnat pentru c\ acor-
dase sprijin partizanilor anticomuni[ti.

PETRESCU,  Gheorghe.  Elev din
Craiova. În 1959, a prezentat, în cadrul
unui cenaclu literar, un referat critic asupra
operei lui Mihai Beniuc, lucru interpretat
ca o “ac]iune contrarevolu]ionar\ a grupului
anticomunist de la Liceul Nicolae B\lcescu”.
Arestat de Securitate [i supus unei anche-
te s\lbatice, în cursul c\reia a murit.

PETRESCU,  Gheorghe.  {ef de briga-
d\ la Dâlga, în Valea Jiului. Anchetat
mul]i ani de Securitate, pentru participare
la greva minerilor din Valea Jiului, de
la 6 august 1977.

PETRESCU,  Gheorghe  (zis Muftiul).
C\pitan de jandarmi al c\rui tat\ murise
în 1917, în lupta de la M\r\[e[ti. În 1947,
era [eful pazei de la Ministerul de Interne.
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La un moment dat, a disp\rut, pentru a
reap\rea în postura de condamnat. Un
coleg, c\pitanul Mircea Ursu, îl denun]ase
c\ ar fi executat câ]iva partizani. Gh.
Petrescu avea s\ se r\zbune, la rândul lui,
tr\gându-l [i pe Mircea Ursu în închisoare.
Acest Gh. Petrescu a devenit unul dintre
cei mai fideli informatori [i colaboratori
ai administra]iilor închisorilor comuniste
(Aiud, minele de plumb etc.), al\turi de
Paleacu [i Stean]\, având controlul asupra
normelor de munc\ [i ra]iilor de mâncare.  

PETRESCU,  Gheorghe  I.  N\scut la
31 martie 1894, în comuna Avr\meni.
Director al Spitalului din Timi[oara.
Medic renumit din Ploie[ti, directorul
Spitalului de Chirurgie din Ploie[ti. Doctor
docent. {eful organiza]iei P.N.}. Prahova
[i membru în Delega]ia Permanent\ a
P.N.}. Arestat la 15 iulie 1949, judecat
într-un proces înscenat [i condamnat,
pentru “discu]ii în vederea reorganiz\rii
P.N.}.”. Deten]ia la Jilava [i Aiud,
timp de 7 ani. Eliberat în 1956. Rearestat
la scurt timp, pe data de 10 octombrie
1956. Judecat [i condamnat din nou, de
data aceasta la 20 de ani de închisoare.
A murit la 3 august 1963, în închisoarea
de la Boto[ani, în condi]ii de exterminare. 

PETRESCU,  Gheorghe  M.  (zis Mo[
Ghempe]). Frunta[ al Partidului Social
Democrat, apropiat al lui I. C. Frimu. Pu-
blicist. R\mas fidel liniei lui Titel Petrescu,
a fost arestat [i condamnat. La 70 de ani,
lucra la atelierul de tâmpl\rie de la în-
chisoarea Aiud. Era foarte sl\bit [i î[i
pierduse dantura.

PETRESCU,  Gheorghe  M.  }\ran din
Blejoi – Prahova. Arestat [i de]inut la
Securitatea Ploie[ti, 2 ani [i 27 de zile.

PETRESCU,  Gheorghe  N.  N\scut la
26 martie 1898, în Bucure[ti. Locotenent-
colonel. Arestat la 4 mai 1945 [i la 26 ia-
nuarie 1946, [i anchetat în leg\tur\ cu
deportarea evreilor din Moldova în lag\-
rele de exterminare din Transnistria.
Neg\sindu-i-se nici o vin\, a fost eliberat.
Arestat a treia oar\, la 21 august 1951
[i anchetat. Nu a fost judecat. Eliberat la
7 octombrie 1955.

PETRESCU,  Gheorghe  (Gogu)  P.
N\scut la 3 iulie 1884, la Ploie[ti. Domiciliat

la Vaslui. Avocat. Arestat la 8 august
1960, de Securitatea Ia[i. Judecat, într-
un proces înscenat pentru “ instigare du[-
m\noas\” [i condamnat la 6 ani de în-
chisoare, pe care nu a mai apucat s\ îi
execute, pentru c\ a murit în 1961, în
ancheta Securit\]ii Ia[i.

PETRESCU,  Grigore  (Gogu).  Notar,
om de frunte în satul Purani – Vla[ca (de
pe valea Glavaciocului). Arestat de Se-
curitate, împreun\ cu aprox. 100 de ]\rani
din satele învecinate Sili[tei, ca represalii
pentru c\, la 7 iulie 1950, ]\ranii de acolo
se r\sculaser\ împotriva cotelor agricole
abuzive pe care erau for]a]i de comuni[ti
s\ le pl\teasc\. Domiciliu obligatoriu,
împreun\ cu so]ia, Negoi]a, [i copilul,
Nicolae, aflat în clasele primare, în
Dobrogea, la [antierele de munc\ for]at\
de la Ciocârlia [i Valea Dacilor.

PETRESCU,  Iancu.  Renumit elector
P.N.}. din Circumscrip]ia 14 – Dude[ti
(Bucure[ti). Arestat la 15 august 1949,
într-un grup de negustori ]\r\ni[ti. Anche-
tat la Securitatea Rahova [i Jilava. Elibe-
rat la 15 martie 1950.

PETRESCU,  Ilie.  Din Bucure[ti.
Condamnat, prin decizia M.A.I. 446/
27.09.1956, la 24 de luni de munc\ for]at\.
Deten]ia la Canal.

PETRESCU,  Ilie.  Subofi]er în cadrul
flotilei de avia]ie din Buz\u. Condamnat
în 1959. Deten]ia la Jilava [i în lag\re de
munc\ for]at\ din B\l]ile Dun\rii. 

PETRESCU,  Ioan.  N\scut la 3 aprilie
1889, în comuna B\de[ti – Arge[. Preot
ortodox, paroh în comuna Prislop – Arge[.
Arestat la 15 mai 1948 [i condamnat la
6 ani de închisoare. Eliberat la 30 aprilie
1954. Deten]ia la Pite[ti, Jilava, Aiud
[i Peninsula.

PETRESCU,  Ioan.  N\scut în 1908.
Arestat în 1952. A murit la închisoare,
în 1954. 

PETRESCU,  Ion.  Student revenit din
Germania, dup\ 1945. Arestat.

PETRESCU,  Ion.  Din Bucure[ti (str.
Moruzi, nr. 54). Arestat la 15 august 1949
[i condamnat la 5 ani de închisoare.
Deten]ia la Jilava [i Oradea, de unde a
fost eliberat, în iunie 1954.

PETRESCU,  Ion.  N\scut la 1 septem-
brie 1922, la Petro[ani. Domiciliu obliga-
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toriu în B\r\gan, din 1951. Ulterior, s-
a stabilit la Timi[oara. 

PETRESCU,  Ion.  Condamnat. De-
ten]ia la Gherla [i mina de plumb de la
Baia Sprie.

PETRESCU,  Ion  (zis Teag\). Din
Or[ova. Condamnat, prin decizia M.A.I.
446/27.09.1951, la 24 de luni de munc\
for]at\.

PETRESCU,  Ion  (Puiu).  }\ran din
satul Ciuperceni, comuna Cosme[ti –
Teleorman. Participant la revolta de la
5 iulie 1950, împotriva colectiviz\rii.
Arestat, împreun\ cu înv\]\torul Marin
Ionescu [i al]i peste 30 de ]\rani, anche-
tat cu brutalitate [i condamnat (vezi [i
Papuc, Alexandru; Petre, Lucia).

PETRESCU,  Ion  C.  Conferen]iar uni-
versitar de Istoria Pedagogiei, la Universi-
tatea din Bucure[ti. Frunta[ P.N.}., fost
ministru-subsecretar de stat la Culte (1941-
43). Arestat în noaptea de 5 spre 6 mai
1950 [i dus la Sighet. La 6 iulie 1955, a
fost transportat cu duba de la Sighet la
Malmaison. Pe drum, a fost izolat în
acela[i compartiment cu Ion Mihalache,
care i-a spus c\ mai fusese dus la Bucu-
re[ti, în august 1953, pentru a fi anchetat
în cadrul procesului fostului lider comu-
nist, Lucre]iu P\tr\[canu. Anchetatorii
nu reu[iser\ s\ ob]in\ de la Mihalache
nici o informa]ie folositoare pentru in-
criminarea lui P\tr\[canu. Tot atunci, Pa-
triarhul Justinian îi propusese lui Ion Mi-
halache s\ semneze o declara]ie de form\,
prin care s\ recunoasc\ meritele comuni[ti-
lor, urmând ca dup\ aceea s\ fie eliberat.
Mihalache a refuzat, repezindu-l pe patriarh.
Ion Mihalache a fost dus la închisoarea
Râmnicu-S\rat, iar Ion C. Petrescu a fost
eliberat. Se pare c\, ulterior, a fost trimis
[i cu domiciliu obligatoriu, în B\r\gan. 

PETRESCU,  Ion  I.  Din Bucure[ti.
Condamnat, prin decizia M.A.I. 446/
27.09.1951, la 24 de luni de munc\ for]at\.
Deten]ia la Canal.

PETRESCU,  Ion  I.  (fiul lui Petrescu,
Ion, de]inut la Gherla [i Baia Sprie).
Condamnat [i de]inut în acelea[i locuri
ca [i tat\l s\u.

PETRESCU,  Ion  M.  }\ran din jude]ul
Prahova, dintr-o comun\ aflat\ la 5 km.

nord de Ploie[ti. Arestat de Securitate,
b\tut [i condamnat. Deten]ia 3 ani, 9 luni
[i 6 zile.

PETRESCU,  Ion  P.  N\scut la 20 iulie
1894. }\ran din comuna Mircea-Vod\ –
Gala]i. Arestat în 1950 [i condamnat la
munc\ for]at\. Deten]ia la Poarta Alb\,
unde a [i murit, la 22 iulie 1952.

PETRESCU,  Iulia.  Autor dramatic.
Arestat\ în 1974.

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

PETRESCU,  Liviu.  Din jude]ul Dolj.
Condamnat.

PETRESCU,  Lucia  A.  N\scut\ la 22
mai 1922, la Constan]a. Condamnat\.
Deten]ia 1 an [i 7 luni.

PETRESCU,  Lucian  V.  Din Bucure[ti.
Condamnat, prin decizia M.A.I. 446/
27.09.1951, la 24 de luni de munc\ for]at\.
Deten]ia la Canal.

PETRESCU,  Maria.  Din Pucheni –
Prahova. Arestat\ de Securitatea Ploie[ti
[i anchetat\ în leg\tur\ cu activitatea
anticomunist\ a so]ului s\u.

PETRESCU,  Maria  N.  N\scut\ la 8
ianuarie 1935, în comuna L\]una[ – Cara[.
Domiciliu obligatoriu în B\r\gan, 4 ani
[i o lun\, de la 18 iunie 1951.

PETRESCU,  Marin.  Din Re[i]a (str.
A. Popovici). L\c\tu[ [i instalator. Ares-
tat în 1948 [i condamnat, într-unul dintre
loturile organiza]iei de rezisten]\ antico-
munist\ conduse de Popp [i Bujoi.

PETRESCU,  Mihai.  Condamnat. În
1963 se afla la închisoarea Aiud, în timpul
reeduc\rii. I-a servit ca secretar lui
Petre }u]ea, scriind, dup\ dictarea acestuia,
lucrarea Statul (150 de pagini). Din cauza
înfomet\rii [i a avitaminozei, }u]ea suferea
de o paralizie temporar\ a bra]ului drept,
din cauza c\reia nu putea scrie.

PETRESCU,  Negoi]a  (so]ia lui Pe-
trescu, Grigore-Gogu). Din comuna Purani
– Vla[ca (lâng\ Sili[tea). Domiciliu obli-
gatoriu, împreun\ cu so]ul [i fiul, la Valea
Dacilor, lâng\ Medgidia, din 1950.

PETRESCU,  Nichifor.  }\ran. Mem-
bru al grupului de rezisten]\ anticomunis-
t\ condus de maiorul Nicolae Dabija.
Arestat în mai 1949 [i omorât în anchet\,
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în iulie 1949, de [eful Securit\]ii Sibiu,
Gheorghe Cr\ciun, viitorul “artizan” al
reeduc\rii de la Aiud.

PETRESCU,  Nicolae.  Absolvent al
Liceului-internat din Ia[i. Membru al
Mi[c\rii de Rezisten]\ a Tineretului Ro-
mân, înfiin]ate de Ion-Alexandru Renescu,
la Piatra-Neam], în 1948. Nicolae Petrescu
era [eful ramurii de la Ia[i a acestei or-
ganiza]ii. Aflând de arestarea lui George
Nezelschi, a plecat la Constan]a, în iunie
1949, [i a stat ascuns, pân\ în august,
când a fost arestat. Anchetat cu brutalitate,
al\turi de ceilal]i membri ai grupului,
b\tut de Pandele, [ef de Securitate, [i ad-
junc]ii acestuia, Vasile Dasc\lu, Lic\
Kaufman [i Chiper Leferman. Condamnat,
în urma unui proces înscenat la Tribunalul
Militar Ia[i, prin sentin]a 932/5.08.1951,
semnat\ de maiorul Gavrila[, la 6 ani
de închisoare. Deten]ia la Jilava, Gherla
[i în lag\re de munc\ for]at\. Dup\ eliberare,
a reu[it, dup\ mari greut\]i, s\ î[i termine
facultatea [i s\ devin\ profesor. 

PETRESCU,  Nicolae.  N\scut la 22
ianuarie 1925, în co-
muna Ianca – Br\i-
la. Student. Pre[e-
dintele organiza]iei
studen]ilor na]io-
nal-]\r\ni[ti din Fa-
cultatea de Textile
din Bucure[ti. Con-
damnat în lips\, la

27 februarie 1948, la 15 ani de închisoare,
în procesul trotili[tilor. Arestat la 15 august
1952. Deten]ia la Gale[, Peninsula, One[ti
[i Borze[ti. Eliberat în mai 1954. 

PETRESCU,  Nicolae.  N\scut la 2 ia-
nuarie 1906, în comuna Glodeni – Dâm-
bovi]a. Preot ortodox în comuna Mircea
Vod\. Arestat în 1957 [i condamnat, prin
sentin]a 816/14.08.1959 a Tribunalului
Militar Bucure[ti, la 12 ani de închisoare,
pentru “uneltire”. Deten]ia la Aiud, de
unde a fost eliberat în 1964, prin gra]iere.

PETRESCU,  Nicolae  Gr.  (fiul lui
Petrescu, Grigore-Gogu [i Negoi]a). Elev
în clasele primare. Domiciliu obligatoriu
în Dobrogea, împreun\ cu p\rin]ii, la
Valea Dacilor.

PETRESCU,  Nicolae  I.  N\scut la 20
aprilie 1923, în comuna Cetate – Dolj.

Absolvent al Liceului Comercial. Mani-
festându-se împotriva regimului comunist,
a fost arestat de Securitate [i internat în-
tr-un azil psihiatric, timp de 5 luni [i 8 zile.

PETRESCU,  Nicolae  N.  N\scut la
25 iulie 1895. Înv\]\tor din jude]ul Buz\u.
Arestat la 15 august 1952. Deten]ia la
Ghencea [i în lag\rele Gale[ [i Poarta
Alb\, unde a murit la 28 ianuarie 1954,
în condi]ii de exterminare, în plin\ iarn\,
din cauza regimului de munc\ for]at\ [i
a lipsei medicamentelor, care îi fuseser\
refuzate de Fecioru, comandantul lag\rului.

PETRESCU,  Nicoli]a.  Din jude]ul
Dolj. Domiciliu obligatoriu în B\r\gan,
4 ani, din 1951.

PETRESCU,  Octavian  O.  N\scut
la 22 mai 1922, în Bulgaria. Stabilit, prin
colonizare, la Constan]a. Condamnat, de
Tribunalul Militar Constan]a, la 12 ani
de munc\ silnic\ [i confiscarea averii,
pentru “uneltire”.

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

PETRESCU,  P\un-IIon.  }\ran din
comuna Ciuperceni – Vla[ca. Arestat
la 5 iulie 1950, pentru c\ luase parte la
r\scoala din comun\, împotriva cotelor
agricole aberante care trebuia s\ fie pre-
date statului.

PETRESCU,  Pecica.  Chimist. Ares-
tat\ [i torturat\ la Securitatea Bra[ov
(1948-49).

PETRESCU,
Petre.  Colonel, fost
prefect al jude]ului
Gorj. Arestat în 1950. 

PETRESCU,  Petre.  Din Bra[ov. Co-
lonel în rezerv\. Fost func]ionar [i admi-
nistrator delegat la Fabrica Astra Vagoane.
Membru în comitetul de coordonare al
mi[c\rii de rezisten]\ anticomunist\ con-
duse de inginerii Popp [i Bujoi. Condam-
nat la 15 ani de munc\ silnic\, într-
unul dintre loturile legate de aceast\
organiza]ie. Deten]ia la S.S.I., M.A.I., Ji-
lava (unde, fiind foarte frig, i-a dat puloverul
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s\u, profesorului Nicolae M\rgineanu),
Aiud [.a.

PETRESCU,  Pe-
tre  D.  N\scut în 1896,
în comuna Aninoasa
– Dâmbovi]a. }\ran
arestat [i condam-
nat pentru împotri-
vire la colectivizare.
A murit la închisoa-
rea Aiud, în 1964. 

PETRESCU,  Silvia  (so]ia lui Petrescu,
Constantin, comandantul de jandarmi).
N\scut\ la 1 noiembrie 1897. Fiica
înv\]\torului D\nil\ din comuna Coroi-
Târnava Mic\. Înv\]\toare, la rândul
ei. Arestat\ în 1950, de Securitatea din
Fierbin]i, pe când so]ul s\u se afla într-
un lag\r sovietic, [i torturat\ de c\l\ul
I[toc. Dup\ 8 luni, i-a fost confiscat\
averea [i a fost l\sat\ pe drumuri, împreun\
cu cei doi copii, Daniel [i Silviu. 

PETRESCU,  Silvia.  Din Suceava.
Condamnat\, de Tribunalul Militar
Ia[i, la 3 ani de închisoare. Deten]ia la
Jilava [i Mislea, de unde a fost eliberat\.

PETRESCU,  Silviu  C.  (fiul mezin al
lui Petrescu, Con-
stantin, comandan-
tul de jandarmi, [i
al Silviei; frate cu
Petrescu, Daniel C.).
N\scut la 3 noiembrie
1931. Absolvent al
Liceului Ien\chi]\
V\c\rescu din Târ-

govi[te [i al Institutului de Petrol [i Gaze
de la Ploie[ti. A acordat sprijin mi[c\rii
de rezisten]\ anticomunist\. Arestat de
Securitatea din Târgovi[te [i Ploie[ti.
Toat\ familia i-a fost distrus\, dar el a
r\mas pân\ la cap\t un fidel militant
regalist. 

PETRESCU,  Smaranda  (sor\ cu Pe-
trescu, Aurelia [i {tefania). Sora scriitorului
Cezar Petrescu. Condamnat\ la munc\
silnic\.

PETRESCU,  Sofia-FFifi  (so]ia lui
Petrescu, Constantin-Titel). Arestat\ în
noaptea de 14 spre 15 aprilie 1952, în
lotul membrilor familiilor fo[tilor demni-
tari. Deten]ia la Ghencea [i în lag\re de

munc\ for]at\. Eliberat\ înaintea gra]ierii
so]ului s\u [i mutat\ din casa de pe str.
dr. Marcovici, într-o garsonier\ din str.
Dobrogeanu-Gherea (nr. 8). În 1960, dup\
moartea lui Constantin-Titel Petrescu,
a fost mutat\ din nou, pentru c\ garsoniera
se afla în vecin\tatea Direc]iei Mili]iei [i
autorit\]ile doreau s\ previn\ orice
desconspirare a fo[tilor membri P.S.D.
Independent care erau adu[i la Mili]ie,
“pentru anchete sau recrutare”.

PETRESCU,  Spiridon  N.  N\scut la
15 ianuarie 1897, în comuna Speteni-Ur-
ziceni. }\ran arestat la 19 iulie 1952. De-
ten]ia la Canal, unde a murit, la 31 decembrie
1953, în condi]ii de exterminare (la Coasta
Gale[).

PETRESCU,  Stelian.  }\ran arestat
dup\ stabilizarea de la 15 august 1947.
Judecat, în lot cu al]i aprox. 60 de ]\-
rani [i condamnat la 5 ani de închisoare.
Deten]ia la V\c\re[ti (începutul lui
septembrie 1947) [i în lag\rul de la
Pl\t\re[ti.

PETRESCU,  {tefan.  Membru P.N.}.
Arge[. R\nit, la 9 august 1946, de echipa
comunist\ de [oc, condus\ de Bizin, Do-
roban]u [.a., la ordinul lui Nicolae Ceau[escu
[i al lui Constantin Doncea, care urm\reau
s\ anihileze P.N.}.-ul, care se anun]a
drept câ[tig\tor sigur al alegerilor din
noiembrie 1946, dac\ acestea s-ar fi
desf\[urat în mod corect. {tefan Petrescu
a fost dus la spital [i anchetat tot el, acuzat
de provocare a dezordinii. În confruntarea
în care a fost implicat [i Petrescu, comuni[tii
au ucis 2 oameni [i au r\nit aprox. 15. 

PETRESCU,  {tefania  (sor\ cu Pe-
trescu, Aurelia). Sora scriitorului Cezar
Petrescu. C\lug\ri]\ catolic\. Arestat\ în
1950, într-unul dintre loturile înscenate
pentru compromiterea Nun]iaturii Apos-
tolice din Bucure[ti.

PETRESCU,  Tic\. Condamnat, prin
sentin]a 562/25.03.1951, împreun\ cu
Aurel I. }urcanu, în urma unui proces
înscenat pentru compromiterea Lega]iei
Franceze de la Bucure[ti.

PETRESCU,  Titel.  Vezi Petrescu,
Constantin (Titel).

PETRESCU,  Toma.  N\scut la 30
martie 1904, la Foc[ani – Vrancea. Ab-
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solvent al Facult\]ii 
de Teologie. Direc-
tor al departamen-
telor de pres\ din
cadrul M.A.I., Pre-
[edin]iei Consiliu-
lui de Mini[tri [i
Ministerului Culte-
lor. Lupt\tor în cel
de-al Doilea R\zboi Mondial, pe Fronturile
de Est [i de Vest. Membru al Ligii Ap\r\rii
Na]ional-Cre[tine. Arestat la 25 martie
1960. Deten]ia la Jilava [i Aiud, de unde
a fost eliberat, în 1964, prin gra]iere. 

PETRESCU,  Toma.  Avocat [i ziarist
din Bucure[ti. A publicat, în timpul
regimului Antonescu, dou\ volume despre
Francmasoneria româneasc\, folosind
documente confiscate, în mod ilegal,
de la lojile masonice. Arestat [i condamnat
de comuni[ti. În 1952 se afla la Aiud.

PETRESCU,  Traian  (al lui Artemie).
Vezi Petrescu, Artemie.

PETRESCU,  Traian  C.  N\scut la
20 iulie 1922. Desenator tehnic. Arestat
la 29 septembrie 1949. Torturat, c\lcat în
picioare [i lovit cu ranga de fier în cap,
la Securitatea Capitalei de pe Calea Raho-
vei, de c\tre Teodor Sepeanu [i echipa
acestuia. Condamnat, de Tribunalul Militar
Bucure[ti, la 10 ani de munc\ silnic\,
pentru “crim\ de uneltire”. Deten]ia la Ji-
lava [i Aiud (din 1950). Red\m, în con-
tinuare, relatarea lui Mihai Giuran, coleg
de celul\ cu Traian Petrescu [i martor
direct al scenelor urm\toare: “La începutul
«domniei» lui Coller peste Aiud, un de]inut
a b\tut în u[\ pân\ când gardianul de
serviciu, plictisit, a deschis-o. Cu o
voce stins\ de foame [i sfâr[it de durere,
[de]inutul; n.n.] i-a raportat [gardianului;
n.n.]c\ un coleg de camer\, Traian Petrescu,
un tân\r inteligent [i stimat de to]i pentru
calit\]ile lui spirituale, are meningit\ [i
url\ de dureri de cap. [de]inutul; n.n.]
L-a rugat [pe gardian; n.n.] s\ fac\ un gest
uman [i nobil [i s\-l aduc\ pe comandant
la fa]a locului. Nu [tiu cum [i ce a raportat
gardianul, dar în câteva minute Coller a
venit. Imperturbabil, l-a ascultat pe de]inutul
care raporta în leg\tur\ cu starea lui Traian
Petrescu. Când de]inutul a terminat de

vorbit, Coller a f\cut un gest scurt gardianu-
lui s\ închid\ u[a. Mi-am lipit urechea de
u[\ [i l-am auzit admonestându-l pe gardian
pentru nechibzuin]a de a-l deranja. La
scurt timp, Traian Petrescu [i-a pierdut
cuno[tin]a [i a murit în chinuri cumplite.
A[a au murit mul]i de]inu]i, neauzi]i,
nelua]i în seam\ de st\pânul infernului
de la Aiud, de Satana Andrei Coller”. Tra-
ian Petrescu a murit la 2 aprilie 1954, dat\
la care, vorba de]inutului Mihai Stratulat,
Nikhita Hru[ciov se c\ciulea pentru a
merge la discu]ii, la Geneva, lucru care
nu-l interesa câtu[i de pu]in pe impertur-
babilul Coller.

PETRESCU,  Valerian  E.  N\scut la
21 noiembrie 1898.
Al cincilea copil
al preotului Enache
Petrescu, din comuna
{tef\ne[ti – Ilfov,
capul unei familii
distinse, care a avut
o important\ con-
tribu]ie la consoli-

darea statului român. Un frate al lui Vale-
rian, Miron, a fost ofi]er [i invalid în urma
Primului R\zboi Mondial; un altul a
fost deputat P.N.}. [i prefect al jude]ului
Ialomi]a; un cumnat al lui Valerian a fost
preot [i a murit în Primul R\zboi Mondial,
la Turtucaia. Valerian Petrescu a luptat,
ca voluntar, în Primul R\zboi Mondial,
dup\ care a absolvit Facultatea de Drept
[i a profesat ca judec\tor, prim-pre[edinte
de Tribunal [i consilier la Curtea de Apel
din Constan]a, impunându-se ca un spirit
drept. Temperament viu, a fost [i publicist
[i pasionat vân\tor. Apublicat articole în
Universul, Adev\rul, Neamul românesc
[i Revista vân\torilor. Aparticipat la edi-
tarea volumului Kinegeticos (1937) [i a
fost secretar al Comitetului Pro-Eminescu,
asocia]ie care a militat pentru ridicarea
unei statui a poetului la Constan]a, pe fa-
leza M\rii Negre. În ziua dezvelirii statuii,
15 august 1934, a ap\rut [i volumul Omagiu
lui Mihai Eminescu, a c\rui editare fusese
ini]iat\ de Valerian Petrescu. Refuzând
s\ fac\ jocul autorit\]ilor comuniste din
Hâr[ova, a fost epurat din Justi]ie, prin
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decizia ministerial\ 91.980/31.08.1949.
Angajat ca func]ionar la M.A.T. Arestat
în februarie 1951, din gara Palas, unde se
urca în trenul spre Bucure[ti, trimis în in-
teres de serviciu (plecarea fusese probabil
aranjat\, tocmai pentru a oferi un prilej
pentru arestare). Arestarea a fost f\cut\
f\r\ mandat [i f\r\ motiv; fusese socotit,
probabil, un “element periculos”, un re-
prezentant al “magistraturii burgheze, ele-
ment de opresiune a clasei muncitoare”.
Deten]ia 3 ani, la Cernavod\, Coasta Gale[
[i Poarta Alb\, de unde a fost eliberat,
la 19 ianuarie 1954. S-a stabilit la Bucure[ti
(str. Popa Nan, nr. 152). Familia lui a avut
de suferit [i dup\ ce el a fost eliberat. Va-
lerian Petrescu s-a chinuit cu boala cauzat\
de condi]iile de deten]ie [i cu locurile
de munc\ mizere care i s-au pus la dispozi]ie.
A murit la 30 iunie 1969, în Bucure[ti.

PETRESCU,  Vasile.  Tân\r membru
P.N.}. Condamnat în februarie 1948,
pentru r\spândire de manifeste împotriva
condamn\rii liderilor na]ional-]\r\ni[ti,
Maniu [i Mihalache.

PETRESCU,  Vasile.  Din Bucure[ti
(str. Alexandru Moruzi, nr. 54). Membru
P.N.}. Arestat [i condamnat în 1949.
Deten]ia la Caransebe[, de unde a fost
eliberat, la 29 decembrie 1954.

PETRESCU,  Vasile.  Arestat în 1949
[i condamnat la 3 ani de închisoare, în
lot cu colonelul Tetorian, care a fost exe-
cutat la Jilava, la 13 decembrie 1949.

PETRESCU,  Vasile.  Mo[ier din Mol-
dova. Arestat la 15 august 1952. Deten]ia
la Gale[ [i Peninsula.

PETRESCU,  Vasile.  Înv\]\tor din
jude]ul F\g\ra[. Condamnat.

PETRESCU,  Vasile  N.  N\scut la 1
ianuarie 1917, la Gala]i. Arestat în 1958,
anchetat la Securitatea Uranus (Bucure[ti),
b\tut cu bestialitate (“curgea carnea de
pe el, din cauza b\t\ii”, spunea Gh. Penciu-
Gorunescu, cu care s-a întâlnit la o con-
fruntare) [i condamnat, în lotul lui Gheor-
ghe Penciu-Gorunescu, în urma unui
proces înscenat de c\pitanul Constantin
Cenu[e, pe baza denun]urilor lui Nicolae
Stoicescu, viitorul ministru [i ambasador
al României în Grecia (dup\ 1990). Elibe-
rat în 1964, prin gra]iere.

PETRESCU,  Vasilica  (so]ia lui Pe-
trescu, Toma). N\scut\ la 6 august 1923,
în comuna Suraia. Arestat\ în 1960 [i
anchetat\ la Securitatea din Uranus (Bu-
cure[ti), de echipa lui Gheorghe Enoiu.

PETRESCU,  Vic\.  Elev din Bra[ov.
Arestat în 1948, torturat în ancheta Se-
curit\]ii Bra[ov [i condamnat.

PETRESCU,  Viorica.  Propriet\reas\
din jude]ul Dolj. Domiciliu obligatoriu.

PETRESCU,  Virgil  S.  N\scut la 11
aprilie 1904, în comuna Cer\] – Dolj. }\-
ran, fost membru P.N.L. Arestat în 1959
[i condamnat, în urma unui proces însce-
nat de Securitate, la 4 ani de închisoare,
pentru “agita]ie du[m\noas\”. Deten]ia
la Gherla, unde a murit, în 1962.

PETRESCU,  Zamfir.  N\scut la 25
decembrie 1909, în comuna Nec[e[ti –
Teleorman. Preot ortodox în comuna Me-
ri[ani, din protopopiatul Ro[iorii de Vede.
Arestat în 1952 [i condamnat la 2 ani
de munc\ for]at\, pentru “uneltire contra
ordinii sociale”. Deten]ia la Canal.

PETRESCU-CC|R|BU{,  Elena.
Arestat\. Deten]ia la Jilava [i Mislea.

PETRESCU-CCOMARNIC,  Ion  C.
N\scut la 23 martie 
1899. Unul dintre
cei 7 copii ai comer-
ciantului Constan-
tin Petrescu, din Fi-
lipe[tii de P\dure.
Absolvent al {colii
Pedagogice din
Buz\u (1920) [i al
{colii de Ofi]eri de Rezerv\, ie[ind
sublocotenent în rezerv\. Înv\]\tor în
comuna Tei[ani – Prahova, unde s-a [i
c\s\torit. Adev\rat pop\ Tanda al Prahovei,
[i-a dedicat via]a ridic\rii satului românesc,
prin înv\]\mânt. Aformat elevi de frunte,
la Tei[ani, Sl\nic [i Comarnic. Aconstruit
[coli [i muzee s\te[ti. Pe lâng\ activit\]ile
pedagogice, a întreprins [i activit\]i
artistice, contribuind la construirea unui
Ateneu popular. Cel de-al Doilea R\zboi
Mondial l-a g\sit la Ploie[ti. Decorat.
În 1943 a fost demobilizat [i a intrat în
Corpul de Control al Ministerului Educa]iei
Na]ionale. Arestat la 3 septembrie
1951 [i dus la Securitatea din Calea
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Rahovei (Bucure[ti), unde se afla Teodor
Sepeanu, [eful Securit\]ii Capitalei. Acolo
i s-a înscenat un proces, cu ajutorul lui
Laz\r {tef\nescu, fost inspector-general
al [colilor din România, care trecuse prin
mai multe partide, ajunsese deputat PCdR
în simulacrul de Parlament instalat dup\
alegerile falsificate de la 19 noiembrie
1946, fusese apoi exclus, dup\ 2 ani, din
Parlament [i î[i crease un partid fictiv,
tr\gând dup\ sine în pu[c\rii aprox. 1000
de cadre didactice c\rora, dup\ ce termina
inspec]iile, le l\sa în cataloage manifeste
ale “partidului” s\u. {i Ion Petrescu-
Comarnic a fost denun]at tot de Laz\r
{tef\nescu. Judecat [i condamnat, prin
sentin]a 131/1952, la 1 an [i 8 luni de
închisoare, pentru c\... nu î[i denun]ase
denun]\torul. Deten]ia la Jilava, Poarta
Alb\ [i Gale[, de unde a fost eliberat,
la 6 august 1953, la 4 luni de la expirarea
pedepsei. Nu [i-a mai putut practica
meseria [i a trebuit s\ se recalifice. A
murit la 2 august 1975, în vârst\ de 75
de ani, în acela[i an cu so]ia sa, Cornelia
Petrescu. 

PETRESCU-CCOSME{TI,  Astra.
N\scut\ la 23 noiembrie 1918, la Pa[cani.
Domiciliu obligatoriu în B\r\gan. Ulterior,
s-a stabilit la Timi[oara (str. Zimnicea,
nr. 12).

PETRESCU-CCOSME{TI,  Eugen.
N\scut la 2 martie 1941, la Bucure[ti.
Domiciliu obligatoriu în B\r\gan, îm-
preun\ cu familia.

PETRESCU-GGEORGESCU,  Gheor-
ghe.  N\scut la 1 februa-
rie 1929, în comuna
{erb\ne[tii de Jos –
Olt. Elev în clasa a
VIII-a, la Liceul
Comercial Nicolae
Titulescu din Slatina.
Arestat la 25 mai
1948, împreun\ cu
un grup de colegi, avându-l ca [ef de lot
pe Gheorghe M\tu[a. Învinuit c\ ar fi
de]inut arme. Torturat în ancheta Securit\]ii
Craiova. Condamnat (pe numele de
Georgescu), prin sentin]a 280/2.03.1949
a Tribunalului Militar Craiova, la 8 ani
de închisoare. Deten]ia la Craiova, Jilava,

V\c\re[ti, Pite[ti, Târg[or, Târgu-Ocna,
Gherla, Peninsula, Constan]a [i Aiud.
Dup\ expirarea pedepsei, a mai fost ]inut
la Aiud înc\ 13 luni, cu o pretins\ condamnare
“administrativ\”. Eliberat la 18 iunie 1954,
[i-a f\cut buletin pe numele de Petrescu,
fiind înfiat de o m\tu[\. Areu[it s\ termine
ultima clas\ de liceu [i a muncit, 1 an,
ca sondor la sondele de la schela }icleni
– Gorj. Înzestrat cu o voin]\ extraordinar\,
a absolvit [i Facultatea de Medicin\
Veterinar\ (1960). Alucrat la Olteni]a, ca
medic veterinar. Dup\ 1989 a participat
activ la via]a politic\, fiind vicepre[edintele
P.N.}.C.D. C\l\ra[i. A candidat pe lista
P.N.}. pentru Camera Deputa]ilor, din
partea Olteni]ei, la alegerile de la 20
mai 1990. Amurit de cancer, la 20 noiembrie
1990 [i a fost înmormântat la {erb\ne[tii
de Jos. 

PETRESCU-GGHIMPA}I,  Gheorghe.
Membru al Partidului Social Democrat
Independent (C. Titel Petrescu). Arestat
în 1949, în lotul titeli[tilor. Deten]ia la
Ocnele Mari.

PETRESCU-MMARINARU,  Dumitru
C.  N\scut la 26 octombrie 1889, în comuna
Puchenii Mo[neni – Prahova. Absolvent
de 4 clase primare. Comerciant. Frunta[
P.N.}. Primar la Pucheni (1928-30; 1935-
36; 1939 – 6 septembrie 1940; înl\turat
de legionari, [i-a reluat mandatul, între
24 ianuarie 1941 [i toamna lui 1942). Pus
sub urm\rire dup\ alegerile de la 19
noiembrie 1946, la care a candidat tot din
partea P.N.}. Arestat în decembrie
1946 [i re]inut 2 luni. Pus sub urm\rire
dup\ dizolvarea P.N.}., în 1947, a stat
ascuns într-un bordei dintr-o p\dure din
apropiere [i, din 1950, prin casele oamenilor.
Arestat la 7 noiembrie 1956, dup\ ce
pusese bazele unei organiza]ii na]ional-
]\r\niste clandestine, pentru care redactase
[i un statut. Anchetat de locotenentul
Virgil Ionescu [i de locotenentul-major
Teodor Rus. Cei doi au înscenat în jurul
lui Petrescu-Marinaru un lot amplu, de
peste 100 de persoane, care îl ajutaser\
în timpul celor 9 ani de  clandestinitate,
[i care au fost judecate în 2 procese.
Condamnat, prin sentin]a 197/24.09.1957,
la munc\ silnic\ pe via]\. Deten]ia la Jilava,
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Gherla, Aiud, Râmnicu-S\rat (1958 –
martie 1963) [i din nou Jilava, unde a
intrat în reeducare [i [i-a f\cut autodemascarea,
în 1963. Eliberat, prin gra]iere, în ianuarie
1964, la vârsta de 80 de ani (vezi [i Panait,
Stelian I; Pan\, Dumitru B.; Pan\,
Petre-{tefan; Pandele, Ion I.; Paraschiv,
Vasile, din Pucheni; Pavel, Nicolae, zis
Sugaru; Pavelescu, Petre; Petre, Ana;
Petre, Constantin; Petre, Florea P.; Petre,
Gheorghe P.; Petre, Ion I.; Petre, Maria
Gh.; Petre, Stelian; Petre, {tefan P.; Petre,
Vasile; Petre, Vasile I.; Pitschak, Carol
K.; Pl\ie[eanu, Constantin I.).

PETRESCU-OO}EL,  Aspazia.  Fiic\
de înv\]\tor. Refugiat\ de la Cern\u]i,
în comuna Susag-Bârsana, de pe valea
râului Sebe[. Student\ la Facultatea de
Litere de la Cluj – Sibiu. Arestat\ la 9
iulie 1948, în lotul membrilor Centrului
Studen]esc Legionar. Judecat\ în martie
1949 [i condamnat\ la 14 ani de închisoare.
Deten]ia la Mislea, Miercurea-Ciuc [i
Dumbr\veni. Aavut peste tot o atitudine
demn\ [i [i-a ajutat colegele de suferin]\.
Este autoarea valoroasei lucr\ri Strigat-
am c\tre Tine, Doamne... (Ed. Funda]iei
Culturale Buna Vestire, Bucure[ti, 2000).

PETREU,  Alexandru.  }\ran din
Dobroie[ti-Mosti[tea. Condamnat la 5
ani de închisoare, pentru participare la
r\scoala de la 7 iulie 1950, împotriva
cotelor agricole.

PETREU{,  Vasile.  N\scut la 1 septembrie
1959. Muncitor din Zimand. Arestat la
30 iulie 1979 [i condamnat, de Tribunalul
Militar Timi[oara, la 2 ani de închisoare,
pentru c\ î[i manifestase credin]a religioas\.
Eliberat la 20 decembrie 1980.

PETRI,  Adalbert.  Avocat din Slatina
– Olt. A murit în 1958, la închisoarea
Pite[ti.

PETRI,  Franz.  N\scut în 1901, la
Ghizela – Timi[. Deportat în 1945, în
URSS, unde a murit, în condi]ii de exterminare
prin munc\ for]at\.

PETRI,  Matias.  N\scut la 11 ianuarie
1902, la Be[enova Nou\. Deportat în
1945, în URSS, la munc\ for]at\. Amurit
în 1947, la minele de la Stalino-Donbas.

PETRI,  Rita.  N\scut\ la 1 ianuarie
1927, la Cisn\die. Arestat\ la 13 ianuarie

1945, de NKVD, [i deportat\ în URSS,
la Dniepropetrovsk, la munc\ for]at\.

PETRI,  Susana.  Din Lovrin – Timi[.
Domiciliu obligatoriu în B\r\gan, de la
18 iunie 1951. A murit acolo.

PETRIC,  Alexei  F.  N\scut în 1898,
în comuna S\lcu]a – raion C\u[eni
(Basarabia). Condamnat în 1945, de
sovietici, la 10 ani de munc\ silnic\, pentru
“tr\dare de patrie”. So]ia lui, Maria, [i
copiii, Mihai, Lidia, Elena [i Eufrosina
au fost deporta]i la 6 iulie 1949, în Kurgan.

PETRIC,  Ana.  Vezi Petric, David.
PETRIC,  Caius.  N\scut la 6 iulie

1928. Din Re[i]a. 
Arestat la 9 iunie
1949, torturat la Se-
curitatea Timi[oara
[i condamnat, prin
sentin]a 1603/1949
a Tribunalului Mi-
litar Timi[oara, la 6
ani de închisoare.
Deten]ia la Târg[or, Poarta Alb\ [i Peninsula.
Eliberat la 7 iunie 1955. 

PETRIC,  David.  }\ran din comuna
Mahala – Noua Suli]\ (Bucovina). Deportat
la 13 iunie 1941, dup\ masacrul de la
Fântâna Alb\, în Siberia, împreun\ cu
membrii familiei, Ana [i Maria (numele
lor apar pe o list\ provizorie publicat\ în
almanahul }ara Fagilor, 1993, pp. 74-
79, care con]ine 579 de nume ale s\tenilor
din Mahala, uci[i de sovietici; în cimitirul
comunei Mahala se mai afl\ [i 107 morminte
ale celor masacra]i de sovietici la Lunca,
în noaptea de 6 spre 7 februarie 1941, ale
c\ror r\m\[i]e p\mânte[ti au fost recuperate
în 1941, dintr-o groap\ comun\, la intrarea
trupelor române[ti în Bucovina).  

PETRIC,  Domnica.  Vezi Petric,
Gheorghe.

PETRIC,  Dumitru.  Arestat de Securitate
[i judecat în 1962, în lot cu Kendres Paul
[i maiorul Nicolae Mânzat. Deten]ia la
Jilava. 

PETRIC,  Elena  A.  Vezi Petric, Ale-
xei F.

PETRIC,  Eufrosina  A.  Vezi Petric,
Alexei F.

PETRIC,  Gheorghe.  Din comuna
Mahala – Noua Suli]\ (Bucovina). Deportat
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în noaptea de 12 spre 13 iunie 1941, în
Siberia, împreun\ cu so]ia, Domnica.

PETRIC,  Lidia  A.  Vezi Petric, Ale-
xei F.

PETRIC,  Maria.  Vezi Petric, Ale-
xei F.

PETRIC,  Maria.  Vezi Petric, David.
PETRIC,  Mihai  A.  Vezi Petric,

Alexei F.
PETRIC,  Petre.  Din Banat. Condamnat

în 1950.
PETRICAN,  Gheorghe  M.  Din Ploie[ti

(str. Vasile Milea, nr. 3). Arestat de
Securitatea Ploie[ti. Deten]ia 3 ani [i 4
luni.

PETRIC|,  Dudu]\.  Condamnat.
Deten]ia la Jilava [i Gherla, unde a trecut
prin reeducare. În 1951, se afla în camera
de tortur\ “99” de la Gherla, unde era
chinuit cu s\lb\ticie, al\turi de Viorel
Gheorghi]\, Virgil Maxim [i Mihai Timaru,
de c\tre Livinschi, }anu Popa, Stoian [.a.

PETRIC|,  Ester.  N\scut\ la 3 mai
1927, la Steierdorf. Deportat\ la 15 ianuarie
1945, în URSS, la munc\ for]at\. Arevenit
la 9 septembrie 1949.

PETRIC|,  Ioan.  N\scut la 11 decembrie
1935. Din Arad. Arestat în 1968, la
frontier\, [i condamnat, de Tribunalul
Militar Timi[oara, la 2 ani [i 6 luni de
închisoare, pentru “tentativ\ de trecere
frauduloas\ a frontierei”.

PETRIC|,  Ion.  Arestat în 1948 [i
condamnat la 8 ani de închisoare.
Ajuns la închisoarea Pite[ti, a f\cut parte
din prima garnitur\ de b\t\u[i reeduca]i
de la Camera 4 Spital. A continuat s\
tortureze [i s\ smulg\ declara]ii [i în
cadrul a[a-ziselor comitete de reeducare.
Dup\ ce a participat la uciderea lui Cornel
Ni]\, a dat declara]ii în favoarea lui Eugen
}urcanu, principalul vinovat, în încercarea
de acoperire a crimei. Transferat la Canal,
a ajuns la Cernavod\ [i, apoi, la Peninsula,
unde a f\cut parte din echipa de b\t\u[i
de la brig\zile 13/14, al\turi de: Ion
Bogd\nescu, Andrei Bala, Petre Bela,
Viorel Burcule], Augustin Codreanu,
Simion En\chescu, Fuchs, Leonard Gebac,
Coriolan Gherman, Octavian Grama, Ion
Griga, Pompiliu Lie, Mihai Livinschi,
Ion Lupa[cu, Radu Maiorescu, Gheorghe
M\ru]\, Paul Petre, Adrian Pris\caru,

Gheorghe Ro[ca, {tefan Ro[eanu,
Emil Sebe[an, Maximilian Sobolevschi,
Constantin Sofronie, Gheorghe Soroiu,
Ion Stancu, Iosif Steier (Staer), Constantin
Tonciulescu, Tudor Tudose, Ilie }\ranu,
Octavian Voineanu [i mul]i al]ii. În
acea brigad\ s-a organizat, în jurul
datei de 21 iunie 1951, vestita Noapte a
Sfântului Bartolomeu, când 15-20 de
de]inu]i au fost lua]i, în plin\ noapte, din
brigada lui Sub]iric\, [i du[i la reeduca]i,
care i-au b\tut pân\ la ziu\, având ca fond
sonor cântecul acordeoanelor, menit s\
acopere gemetele celor tortura]i. De la
brigada de reeduca]i, Ion Petric\ a plecat,
la 16 iulie 1951, pe [antier. Acolo avea
s\ fie împu[cat, în plin\ zi, doctorul
Ion Simionescu.

PETRIC|,  Marin  I.  Din Bucure[ti.
Condamnat, prin decizia M.A.I.
446/27.09.1951, la 24 de luni de munc\
for]at\. Deten]ia la Canal. 

PETRIC|,  Marius-MMircea.  N\scut
la 21 martie 1930, în Banat. Arestat de
Securitatea Timi[oara.

PETRIC|,  Petre  I.  N\scut la 7
iunie 1901, în co-
muna Domne[ti –
Arge[, într-o fami-
lie de buni gospo-
dari. Absolvent al
Liceului I. C. Br\-
tianu din Pite[ti [i
al Facult\]ii de Drept.
A profesat avoca-

tura la Judec\toria din Domne[ti. {i-a
întemeiat o familie foarte stimat\ în
comun\ [i o gospod\rie frunta[\. Aluptat
în cel de-al Doilea R\zboi Mondial, pe
Frontul de Est, pentru eliberarea Basarabiei
[i Bucovinei. Radiat din Barou în 1949
[i arestat. }inut 3 ani în anchete, la
Securitatea Pite[ti, f\r\ s\ fie judecat.
So]ia lui a fost dat\ afar\ din înv\]\mânt,
iar fiica a fost exclus\ din Liceul de la
Câmpulung-Muscel, cu 3 zile înaintea
sus]inerii examenului de Bacalaureat.
Motivul real al arest\rii lui Petre Petric\
a fost confiscarea casei familiei sale,
pentru a se putea instala în ea Mili]ia. 

PETRIC|,  Roza.  Din jude]ul Arad.
Arestat\.
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PETRIC|,  Valentin.  Condamnat în
1949. Deten]ia la Jilava [i Pite[ti, unde
a trecut prin reeducare, fiind torturat de
Octavian Zbranca.

PETRICEANU,  Nicolae.  }\ran din
Brebu – Prahova. Condamnat.

PETRICIOIU,  Florea  I.  N\scut la 9
octombrie 1881, în comuna {ute[ti –
Vâlcea. Domiciliat la Sibiu. Fost poli]ist.
Arestat  în 1950. Amurit la 7 martie 1952,
la închisoarea F\g\ra[, în condi]ii de
exterminare.

PETRICOANE,  Carolina.  Vezi
Petricoane, Elena.

PETRICOANE,  Elena.  Din comuna
Mercina – Timi[. Domiciliu obligatoriu,
împreun\ cu membrii familiei, Carolina,
Ion [i P\un, în B\r\gan, de la 18 iunie
1951. 

PETRICOANE,  Ion.  Vezi Petricoane,
Elena.

PETRICOANE,  P\un.  Vezi Petricoane,
Elena.

PETRIN,  Danca.  Vezi Petrin, Stana.
PETRIN,  Gioca.  Din comuna Rudna

– Timi[. Domiciliu obligatoriu în B\r\gan,
de la 18 iunie 1951. Amurit în deportare,
la Olaru.

PETRIN,  Iagoda.  N\scut la 10 martie
1930, la Rudna – Timi[. Domiciliu
obligatoriu în B\r\gan, la Olaru, 4 ani [i
o lun\, de la 18 iunie 1951. Ulterior, s-
a stabilit la Timi[oara.

PETRIN,  Mila.  }\ran din comuna
Rudna – Timi[. Domiciliu obligatoriu,
împreun\ cu so]ia, Viorica, în B\r\gan,
la Olaru, de la 18 iunie 1951.

PETRIN,  Sofia.  Vezi Petrin, Vlada.
PETRIN,  Stana  (mama lui Petrin,

Iagoda). Domiciliu obligatoriu, împreun\
cu copiii s\i, Danca [i Vitomir, în B\r\gan,
la Olaru, 4 ani [i o lun\.

PETRIN,  Viorica.  Vezi Petrin, Mila.
PETRIN,  Vitomir.  Vezi Petrin, Stana.
PETRIN,  Vlada.  }\ran din comuna

Rudna – Timi[. Domiciliu obligatoriu,
împreun\ cu so]ia sa, Sofia, în B\r\gan,
la Movila Gâld\ului (Pietroiu), 4 ani [i
o lun\, de la 18 iunie 1951. 

PETRIN,  Voislav.  }\ran din comuna
Rudna – Timi[. Domiciliu obligatoriu,
din 1951, în B\r\gan, la Olaru, unde a [i
murit.

PETRINA,  Dumitru.  }\ran din comuna
Butea, de lâng\ Roman (în lunca Siretului).
Arestat pentru participare la confruntarea
cu securi[tii care veniser\ în comun\,
la 6 august 1949, cu o tanchet\, pentru
a-l aresta pe preotul greco-catolic, Gheorghe
Pe]. Aprox. 3000 de ]\rani din comun\
s\riser\, la b\taia clopotului bisericii,
pentru a-[i ap\ra preotul. Dintr-un avion
fuseser\ aruncate petarde, în încercarea
de a intimida oamenii, în timp ce tunurile
înconjuraser\ comuna [i fuseser\ a[ezate
în pozi]ie de tragere. Securitatea a operat
numeroase arest\ri. Vezi [i Pe], Gheorghe.

PETRINA,  Iano[.  }\ran din comuna
Butea. Arestat în 1949, împreun\ cu
preotul Gheorghe Pe]. Torturat [i condamnat.

PETRINCA,  Justinian-IIoan.  N\scut
în 1934, la T\t\ra[i – Ia[i. Intrat în c\lug\rie
în 1949, la M\n\stirea Nechit – Neam].
Ieromonah. Arestat [i de]inut între 1955
[i 1956, pentru c\ refuzase s\ p\r\seasc\
m\n\stirea. Rearestat în 1967. Ulterior,
s-a stabilit la M\n\stirea V\ratec.

PETRINGEANU  (sau  PETRIGEANU),
Gheorghe.  Din comuna Meidanchioi –
Tulcea. Arestat în 1958 [i condamnat
la 10 ani de munc\ silnic\, pentru c\ luase
parte la r\scoala de la 17 ianuarie 1958,
când ]\ranii ceruser\ desfiin]area colectivei
agricole. Au fost aresta]i, în urma
acelei r\zmeri]e, mai mult de 100 de
]\rani, dintre care peste 45 au fost ancheta]i
mult timp [i cu brutalitate. {ef de lot a
fost Ion Vintil\, iar procesul s-a judecat
la 26 martie 1958.

PETRINGHEL,  Gheorghe.  Din Bistri]a-
N\s\ud. Arestat [i condamnat în 1949.

PETRINI,  Ion.  Din Gala]i. Condamnat.
PETRINI,  Luigi  (frate cu Petrini,

Marius). Condamnat în 1949, pentru
“uneltire”. Deten]ia la Peninsula, unde a
lucrat în construc]ii, împreun\ cu fratele
lui, Marius, care era brigadier. A avut o
comportare demn\, contribuind la între]inerea
unei atmosfere de în]elegere, în cadrul
brig\zii.

PETRINI,  Marius  (frate cu Petrini,
Luigi). Din Bucure[ti. Condamnat în
1949, la 5 ani de închisoare. Deten]ia la
Jilava [i Peninsula, unde a ajuns brigadier
la construc]ii. A fost unul dintre cei
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mai serio[i [i mai umani brigadieri, salvând
mul]i oameni, printre care [i intelectuali
de vaz\, ca Ar[avir Acterian, Alexandru
Claudian, Mihai Paulian [.a. În brigada
lui domnea cea mai cordial\ atmosfer\.

PETRINI,  Mihai.  Arestat în 1948 [i
condamnat la 2 ani de închisoare, pentru
“activitate legionar\”. Deten]ia la Pite[ti,
în perioada reeduc\rii prin tortur\. Eliberat
în toamna lui 1950.

PETRINI,  Mihail  D.    Din comuna
S\rule[ti – Ilfov. Arestat la 8 noiembrie
1945, ca participant la manifesta]ia din
Pia]a Palatului Regal.

PETRI{,  Viorica.  N\scut\ la 9 noiembrie
1927, în comuna Fr\t\u]ii Noi – Suceava.
Deportat\ în august 1949, dup\ revolta
]\r\neasc\ din comun\. Domiciliu obligatoriu
în B\r\gan.

PETRI{OR.  Preot romano-catolic
din Cotnari. Condamnat. Deten]ia la Aiud.

PETRI{OR.  Director al întreprinderii
de hoteluri Mamaia. Aruncat pe fereastr\
în 1986, în vederea elimin\rii unui martor
incomod al f\r\delegilor comise de oamenii
regimului comunist, pe litoralul românesc.

PETRI{OR,  Ana.  N\scut\ la 20
octombrie 1951, în comuna Perie]i din
B\r\gan, unde se aflau, cu domiciliu
obligatoriu, p\rin]ii s\i, originari din
comuna Becicherecul Mic.

PETRI{OR,  Andronica.  N\scut\ la
30 mai 1943, la Sl\vile[ti – Gorj. Domiciliu
obligatoriu, împreun\ cu p\rin]ii, din
1951.

PETRI{OR,  Constantin  N.  N\scut la
26 august 1909, la Bra[ov. Condamnat
la 22 aprilie 1959, de Tribunalul Militar
Bra[ov, pentru “uneltire contra ordinii
sociale”. Eliberat la 22 septembrie 1963.

PETRI{OR,  Dorel.  }\ran n\scut la
3 mai 1924, în comuna Satchinez – Timi[.
Domiciliu obligatoriu în B\r\gan, 4 ani,
de la 18 iunie 1951.

PETRI{OR,  Eugenia.  N\scut\ la
27 august 1950, la Ghilad – Cara[-Severin.
Deportat\, împreun\ cu p\rin]ii, la vârsta
de nici 1 an. Domiciliu obligatoriu în
B\r\gan, 5 ani, de la 18 iunie 1951.
Ulterior, stabilit\ în comuna Ciacova (str.
T. Vladimirescu, nr. 11).

PETRI{OR,  Florea.  Arestat în 1949,
într-un grup de 4 persoane, [i învinuit de
“instigare împotriva regimului”. Anchetat
la M.A.I. [i Securitatea din Calea Rahovei.

PETRI{OR,  Gheorghe.  Inginer din
Arad. Arestat în 1958 [i anchetat la
Securitatea Timi[oara, care i-a înscenat
procesul. Condamnat, de Tribunalul
Militar Timi[oara, la 3 ani de închisoare.
Deten]ia la Timi[oara, Jilava, Aiud [i
în lag\re de munc\ for]at\ din B\l]ile
Dun\rii, de unde a fost eliberat, în 1962.
A murit în 1976.

PETRI{OR,  Ion.  Din comuna Recea.
Arestat, pentru c\ avusese leg\turi cu
partizanii anticomuni[ti.

PETRI{OR,  Marcel.  N\scut la 13
aprilie 1930, în sa-
tul Oci[or – Hu-
nedoara, într-o fami-
lie de înv\]\tori.
Absolvent al Liceu-
lui din Deva. Scrii-
tor. Arestat la 13
aprilie 1952 [i eli-
berat în 1956. Re-

volu]ia din Ungaria i-a îndemnat, pe el
[i pe Mihai Grama, s\ ini]ieze înfiin]area
unui Front Na]ional Republican [i s\
preg\teasc\ organizarea unei mari ma-
nifesta]ii la Bucure[ti, la 5 noiembrie
1956. În leg\tur\ cu aceste proiecte, s-
au mai sf\tuit [i cu scriitorii {tefan Popa
({tefan Augustin Doina[) [i Ion D. Sârbu,
cu muncitorul Marin Cocioran, cu Constantin
Constantinescu [i cu înc\ dou\-trei persoane.
La 4 noiembrie 1956, Petri[or a afirmat,
în redac]ia revistei Teatrul (la care {tefan
Augustin Doina[ era redactor), c\ în
România urma s\ aib\ loc o ampl\ mi[care
studen]easc\, sprijinit\ de armat\ [i având,
ca unul dintre principalele obiective,
scoaterea limbii ruse din programele
universit\]ilor. Marcel Petri[or a fost
arestat, la 7 noiembrie 1956, anchetat
[i torturat, cu maxim\ brutalitate (b\tut
cu ranga de fier în cap), de c\tre c\l\ul
Gheorghe Enoiu [i echipa acestuia, format\
din b\t\u[ii Cenu[e, Cosma, Purcaru [i
Sporea. Zdrobit în b\taie, a fost dus pe
câmpul Chitilei [i legat cu c\tu[e de [inele
de cale ferat\. Cu toate presiunile, M.
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Petri[or nu a cedat [i nu a divulgat infor-
ma]iile pe care [i le-ar fi dorit securi[tii.
Judecat, în lot cu Alexandru Ivasiuc [i
Mihai Grama, [i condamnat la moarte,
prin sentin]a 140/29.05.1957 a Tribunalului
Militar Bucure[ti. Al\turi de reeduca]ii
din lotul lui Eugen }urcanu, care nu
fuseser\ executa]i, a fost dus la Jilava, în
celebra izolare menit\ s\ ucid\ lent [i
în timpul c\reia cei mai mul]i [i-au pierdut
via]a. Marcel Petri[or a fost unul dintre
pu]inii supravie]uitori [i a ajuns, dup\ ce
a trecut pe la Dej [i Gherla, la Aiud, de
unde a fost eliberat în 1964, prin gra]iere.
Aabsolvit Facultatea de Litere [i Filozofie
din Bucure[ti, în 1970. A fost c\s\torit
cu Sorana Georgescu-Gorjan (fiica ingine-
rului {tefan Georgescu-Gorjan, constructorul
Coloanei Infinite a lui Constantin Brâncu[i,
de la Târgu-Jiu), cu care a avut un b\-
iat. Dup\ 1989, a fost unul dintre cei care
au scris despre experien]a carceral\ din
timpul regimului comunist. A publicat
volumele: Memorii I. Fortul 13, Convorbiri
din deten]ie (Bucure[ti, 1991), Memorii
II. Secretul fortului 13 (Ia[i, 1994) [i
La cap\t de drum (Institutul European,
Ia[i, 1997). 

PETRI{OR,  Maria-IIulia.  N\scut\ la
28 februarie 1927, în comuna Calacea.
Stabilit\ în comuna Satchinez – Timi[.
Domiciliu obligatoriu în B\r\gan, 4 ani,
de la 18 iunie 1951.

PETRI{OR,  Marin.  }\ran din Moz\ceni.
Arestat la 7 noiembrie 1956 [i condamnat
la 5 ani de închisoare. Eliberat la 5 noiembrie
1961, dar trimis, cu domiciliu obligatoriu,
în B\r\gan, pân\ la 14 noiembrie 1963,
când a fost eliberat de la Rubla.

PETRI{OR,  Nicolae.  Din comuna
Recea. Arestat pentru c\ le acordase sprijin
partizanilor anticomuni[ti.

PETRI{OR,  Vasile  (al lui Partenie,
zis Cr\i[orul Mun]ilor [i {erifu’). Mo]
din satul Muntele Rece, de la Izvoarele
Some[ului Rece. Fiul unui proprietar de
depozit de cherestea la Cluj, tat\l a înc\
5 copii. Absolvent al Liceului Gheorghe
Bari]iu. În cel de-al Doilea R\zboi Mondial,
a luptat pe Frontul de Est, în cadrul
Regimentului 7 Infanterie, apoi pe Frontul
de Vest, în Ungaria [i Cehoslovacia, unde

a fost r\nit [i a stat într-un spital, la Sloven
(martie – 21 iulie 1945). Adus în ]ar\
cu un tren sanitar. Arestat prima oar\ în
1946, pentru c\ d\duse foc tuturor ziarelor
pe care un b\iat le împ\r]ea pe strad\. Au
urmat, pentru el, nu mai pu]in de 35 de
arest\ri. A stat 20 de ani prin închisorile
comuniste. S-a c\s\torit [i a avut 6 copii.
Povestea lui a ap\rut în revista Flac\ra
din 14 noiembrie 2002.

PETRI{ORU,  Iustin.  N\scut în 1899,
în comuna Tacobeni – F\le[ti (Basarabia).
Deportat la 6 iulie 1949, în Kurgan (Siberia),
împreun\ cu so]ia, Profira (n\scut\ în
1899).

PETRI{ORU,  Profira.  Vezi Petri[oru,
Iustin.

PETRIU,  Anghelina.  Vezi Petriu,
Nicolae.

PETRIU,  Ileana  N.  Vezi Petriu, Nicolae.
PETRIU,  Nicolae.  Din satul Molodia

– Hliboca (Bucovina). Deportat în 1944,
în Siberia, împreun\ cu so]ia, Anghelina
[i fiica, Ileana. Au fost extermina]i (vezi
[i Petriu, {tefan N.).

PETRIU,  {tefan  N.  (fiul lui Petriu,
Nicolae). A refuzat s\ se prezinte la
încorporarea în armata sovietic\. Revoltat
de faptul c\ sovieticii îi împu[cau pe
tinerii bucovineni care refuzau încorporarea,
a început s\ organizeze, în Codrii Cosminului
[i în regiunea Cern\u]iului, un grup de
rezisten]\ împotriva ocupantului, format
din aprox. 9 tineri, printre care Gheorghe
Ciubotar, Ion Lehun [i Ion Sidor. Printre
partizani se aflau, îns\, [i agen]i ai NKVD-
ului. {tefan Petriu a reu[it s\ scape din
mai multe ambuscade, dup\ mai multe
tr\d\ri. Dup\ ce e[uau în prinderea lui,
sovieticii î[i omorau propriii informatori,
deveni]i “nefolositori”, la Ceahor, lâng\
Cern\u]i. Tot în acea regiune mai ac]iona
[i grupul de partizani antisovietici al
lui Huidur. Dup\ terminarea r\zboiului,
{tefan Petriu a reu[it s\ treac\ grani]a
în România, împreun\ cu un prieten, Ion
Lehun, [i s\ mearg\ în Ialomi]a, unde se
afla, în refugiu, din 1940, mama lui Lehun.
S-a dus apoi în Transilvania, unde s-a
c\s\torit, construindu-[i o cas\ la T\lmaciu.
Întâlnindu-se cu un vechi prieten din
Bucovina, s-a fotografiat împreun\ cu
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el. Acel prieten i-a trimis fotografia surorii
lui, în Bucovina. Astfel, NKVD-ul a
dat de urma lui Petriu [i a cerut extr\darea
lui. Securitatea Bra[ov l-a arestat, la 26
septembrie 1956, [i l-a trimis la Ia[i, de
unde a fost predat reprezentan]ilor NKVD-
ului din Cern\u]i. Petriu a fost torturat
de c\pitanul Lazarov [i judecat la Cern\u]i,
în iarna lui 1957. Condamnat la 25 de
ani de munc\ silnic\ [i deportat. Eliberat
la 26 septembrie 1981, dintr-un lag\r din
Mun]ii Urali. Stabilit la Molodia. Nu a
primit pa[aport, pentru a putea pleca în
România.

PETRIUC,  Agripina.  Vezi Petriuc,
Dimitrie.

PETRIUC,  Aurel  D.  Vezi Petriuc,
Dimitrie.

PETRIUC,  Casandra.  Vezi Petriuc,
Florea.

PETRIUC,  Casandra.  Vezi Petriuc,
Toma. 

PETRIUC,  Dimitrie.  Din comuna
Mahala – Noua Suli]\ (Bucovina). }\ran
deportat de sovietici, la 13 iunie 1941, la
vârsta de 63 de ani, dup\ masacrul de
la Fântâna Alb\, în Siberia, împreun\ cu
so]ia, Agripina [i copiii, Florica, Rahila
[i Aurel (16 ani).

PETRIUC,  Domnica.  Vezi Petriuc,
Gheorghe.

PETRIUC,  Domnica  F.  Vezi Petriuc,
Florea.

PETRIUC,  Eugenia  T.  Vezi Petriuc,
Toma.

PETRIUC,  Florea  (al lui Toader).
}\ran din comuna Mahala – Noua Suli]\
(Bucovina). Arestat dup\ masacrul f\cut
de sovietici în noaptea de 6 spre 7 februarie
1941, la Lunca, [i dus la închisoarea
din Cern\u]i, într-un grup de câteva zeci
de ]\rani care fuseser\ surprin[i în timp
ce încercau s\ treac\ grani]a în România.
Condamnat la moarte, ca “tr\d\tor de
patrie” [i executat la cca. 10 zile de la
arestare. So]ia, Casandra (n\scut\ în 1900)
[i copiii, Domnica [i Ioan (în vârst\ de
doar 2 ani) i-au fost deporta]i, la 13 iunie
1941, în Siberia, la Krasnoiarsk, pe
râul Ienisei, regiune în care au fost deporta]i
sute de bucovineni. Dup\ 5 ani, membrii
familiei Petriuc s-au întors acas\.

PETRIUC,  Florica  D.  Vezi Petriuc,
Dimitrie.

PETRIUC,  Gheorghe.  Din comuna
Mahala – Noua Suli]\ (Bucovina). Deportat
la 13 iunie 1941, în Siberia, la vârsta
de 63 de ani, împreun\ cu so]ia, Domnica
(60 de ani). 

PETRIUC,  Gheorghe  T.  Vezi Petriuc,
Toma.

PETRIUC,  Ilarie.  Din satul Corpaciu
– Bucovina (de pe Siret). Arestat dup\
masacrul sovietic de la Fântâna Alb\, de
la 1 aprilie 1941. A murit în condi]ii de
exterminare, iar numele îi figureaz\ pe
monumentul comemorativ de la Corpaciu.

PETRIUC,  Ioan  F.  Vezi Petriuc, Florea.
PETRIUC,  Petrea.  Din Corpaciu –

Bucovina. Arestat în timpul masacrului
sovietic de la Lunca, din noaptea de 6
spre 7 februarie 1941. Amurit în condi]ii
de exterminare, în 1941.

PETRIUC,  Rahila  D.  Vezi Petriuc,
Dimitrie.

PETRIUC,  Toma.  Din satul Cupca.
Deportat la 13 iunie 1941, în Siberia,
împreun\ cu so]ia, Casandra [i copiii,
Gheorghe [i Eugenia (care a murit de
foame, în timpul deport\rii). Dup\ eliberare,
s-au stabilit la Novorosisk.

PETRIUC,  Vladimir.  N\scut în 1906,
în satul Române[ti – Suceava. }\ran cu
2 clase primare, tat\l a 2 copii. Arestat
la 20 iulie 1960, pentru c\ în aprilie 1960
î[i îns\mân]ase terenul [i pr\[ise porumbul
de pe acea bucat\ de p\mânt pe care i-o
luase, cu for]a, colectiva agricol\, f\r\
forme legale. Condamnat, prin sentin]a
penal\ 1194/1960, la 1 an de închisoare. 

PETROF,  Gogu.  N\scut la 1 iunie
1951, la Cujmir. Deportat, împreun\ cu
p\rin]ii, la vârsta de 2 s\pt\mâni. Domiciliu
obligatoriu în B\r\gan, 5 ani, de la 16
iunie 1951.

PETROF,  Pavel  Gh.  N\scut la 13
noiembrie 1921, în comuna Sibioara –
Constan]a. Domiciliat la N\vodari.
Domiciliu obligatoriu în B\r\gan, 3 ani
[i 9 luni.

PETROF,  Teofil  E.  N\scut la 18 iunie
1921, la N\vodari – Constan]a. Domiciliat
la Constan]a. Domiciliu obligatoriu în
B\r\gan, 3 ani [i 9 luni.

214



PETROI,  Ana.  N\scut\ la 12 noiembrie
1941, la Nisipari – Constan]a. Domiciliu
obligatoriu, împreun\ cu familia, din
1951.

PETROI,  Paraschiva.  Din Gala]i.
Condamnat\.

PETROI,  Petre.  Din jude]ul Dolj.
Arestat.

PETROI,  Theodor  T.  N\scut la 31
iulie 1921, la Oradea. }\ran condamnat
în 1950. A murit la 27 septembrie
1952, în lag\rul de la Poarta Alb\, din
cauza condi]iilor de munc\ for]at\.

PETROI,  Zinca.  Din Gala]i. Condamnat\.
PETROIU,  Vasile.  }\ran condamnat

în 1949. Deten]ia la Gherla, unde a trecut
prin reeducare.

PETROMAN.  Din jude]ul Arad.
Condamnat.

PETROMAN,  Nicolae.  Din Arad.
Condamnat.

PETROMAN,  Teodor.  N\scut la
22 februarie 1927. }\ran din comuna
R\psig – Arad. Arestat în 1953 [i condamnat
la 2 ani de închisoare. Eliberat dup\ 5
luni, prin reducerea pedepsei.

PETROM|NEAN},  Gheorghe.  N\scut
la 8 decembrie 1946, în comuna Pustini[,
din Banat. Domiciliu obligatoriu, împreun\
cu p\rin]ii, în B\r\gan, 4 ani [i o lun\,
de la 18 iunie 1951.

PETRONIU,  Despina.  Din comuna
Balote[ti-Tife[ti – Bac\u. Arestat\ [i
de]inut\, între 1970 [i 1976, pentru
apartenen]\ la secta Martorilor lui Iehova.

PETRONIU,  Vasile.  Arestat [i condamnat
în 1949. Deten]ia la Jilava, Gherla [.a.

PETROPOLIADIS,  Demetrios.  Jurnalist
grec. Arestat în 1950. Deten]ia în lag\rul
de la M\rgineni.

PETRO{EANU,  Maria.  Din Foc[ani
– Vrancea. Arestat\ în 1952. Deten]ia
la Ghencea (Bucure[ti).

PETRO{EANU,  Nicolae.  Condamnat.
PETRO{I{IN,  Alexei  S.  Vezi Petro[i[in,

Serghei A.
PETRO{I{IN,  Serghei  A.  (fiul lui

Petro[i[ina, Ana V.). N\scut în 1928,
în comuna B\lc\u]i – Briceni (Basarabia).
Deportat în 1949, în Kurgan, împreun\
cu so]ia, Nina (n\scut\ în 1930) [i fiul,
Alexei (n. 1949).

PETRO{I{INA,  Ana  V.  N\scut\ în
1902, în comuna B\lc\u]i – Briceni
(Basarabia). Deportat\ în 1949, în Kurgan.

PETRO{I{INA,  Nina.  Vezi Petro[i[in,
Serghei A.

PETROV,  Acsa.  N\scut\ la 17 septembrie
1943, în comuna Gelu – Timi[. Domiciliu
obligatoriu, împreun\ cu p\rin]ii, în
B\r\gan, la Bumb\cari, 4 ani [i o lun\,
de la 18 iunie 1951.

PETROV,  Aculina  M.  Vezi Petrov,
Mihai V.

PETROV,  Alecsand\r.  }\ran din
comuna Ivanda – Timi[. Domiciliu
obligatoriu, împreun\ cu membrii familiei,
Iovanca [i Deian, în B\r\gan, la Olaru,
4 ani [i o lun\, de la 18 iunie 1951.

PETROV,  Alexandru.  Vezi Petrov,
Marina (n. 1897).

PETROV,  Alexei  I.  N\scut în 1886,
în comuna Puh\ce[ti – Anenii Noi
(Basarabia). Deportat în 1949, în regiunea
Tiumen (Siberia), împreun\ cu so]ia,
Maria (n\scut\ în 1889).

PETROV,  Ana.  N\scut\ la 1 septembrie
1930, în comuna Satchinez – Timi[.
Deportat\ în 1951, într-un lot de 24 de
persoane. Domiciliu obligatoriu în B\r\gan,
4 ani [i o lun\.

PETROV,  Anastasia.  Vezi Petrov,
Ilie I.

PETROV,  Bora.  Din Banat. Arestat
în 1949 [i condamnat, în lotul titoi[tilor.
Deten]ia la Timi[oara, Jilava, Gherla [i
minele de plumb de la Baia Sprie.

PETROV,  Constantin.  N\scut în 1900,
la Slobozia – Basarabia. Fost jandarm.
Condamnat în 1944, de sovietici, la 10
ani de munc\ silnic\ [i deportat în regiunea
Komi.

PETROV,  Dani]a.  }\ran din comuna
Gelu – Timi[. Domiciliu obligatoriu în
B\r\gan, la Bumb\cari, 4 ani [i o lun\,
de la 18 iunie 1951.

PETROV,  Darinca.  Vezi Petrov, Jiva
(din Gad).

PETROV,  Deian.  N\scut la 22 noiembrie
1943, în comuna Ivanda – Timi[. Deportat
la 18 iunie 1951, într-un grup de 49 de
persoane. Vezi Petrov, Alecsand\r.

PETROV,  Ecaterina.  Vezi Petrov,
Mihai V.
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PETROV,  Elena.  Vezi Petrov, Ivan.
PETROV,  Elizaveta.  Vezi Petrov,

Ivan F.
PETROV,  Fiodor.  N\scut în 1916,

la Chi[in\u – Basarabia. Condamnat în
1948, de sovietici, la 10 ani de munc\
silnic\.

PETROV,  Grigore.  Vezi Petrov, Marina
(n. 1897).

PETROV,  Hranislav.  Din comuna
Gelu – Timi[. Domiciliu obligatoriu,
împreun\ cu so]ia sa, Hristina, în B\r\gan,
la Bumb\cari, 4 ani [i o lun\, de la 18
iunie 1951.

PETROV,  Hristina.  Vezi Petrov,
Hranislav.

PETROV,  Ilie  I.  N\scut în 1907, în
comuna Bursuc – Nisporeni (Basarabia).
Condamnat în 1949, de sovietici, pentru
“tr\dare de patrie”. So]ia lui, Anastasia,
a fost deportat\ în 1949, în Irkutsk.

PETROV,  Iova.  Din comuna Gad.
Domiciliu obligatoriu, împreun\ cu so]ia
sa, Per[a, în B\r\gan, la Salcâmi, 4 ani
[i o lun\, din 1951.

PETROV,  Iovanca.  N\scut\ la 1
ianuarie 1926. }\ranc\ din comuna Ivanda
– Timi[. Vezi Petrov, Alecsand\r.

PETROV,  Ivan.  Din Fârl\deni –
C\u[eni (Basarabia). Deportat în 1949,
în Tiumen, împreun\ cu Elena.

PETROV,  Ivan  F.  N\scut în 1889, în
comuna Lebedenco – Cahul (Basarabia).
Deportat în 1941, în Siberia, împreun\
cu so]ia, Elizaveta (n\scut\ în 1902) [i
fiicele Maria (n. 1924) [i Olga (n. 1926).

PETROV,  Jiva.  Arestat în 1949 [i
condamnat, în lotul titoi[tilor (cet\]eni
români de origine sârb\, din Banat, acuza]i
c\ ar fi sprijinit regimul liderului iugoslav,
Iosip Broz Tito, cu care comuni[tii români
erau în conflict). Deten]ia la Timi[oara,
Jilava, Baia Sprie, Pite[ti [.a.

PETROV,  Jiva.  }\ran din comuna
Gad – Timi[ (nr. 39). Domiciliu obligatoriu,
împreun\ cu membrii familiei, Darinca,
Mara [i Zlata, în B\r\gan, la Salcâmi,
4 ani [i o lun\, de la 18 iunie 1951.

PETROV,  Laza.  Vezi Petrov, Milan.
PETROV,  Luca.  Vezi Petrov, Mi[a.
PETROV,  Manuil.  Preot al comunit\]ii

de pescari ru[i lipoveni de la Caracaliu

(Balta Br\ilei). Tat\l a 2 copii. În cel
de-al Doilea R\zboi Mondial, a luptat pe
Frontul de Est. Arestat, anchetat [i
condamnat la moarte, pentru c\ dorise
ca fiica lui s\ urmeze [coala în limba
român\ [i nu în cea rus\. Procesul i-a fost
rejudecat [i a fost eliberat.

PETROV,  Mara.  Vezi Petrov, Jiva
(din Gad).

PETROV,  Maria.  Vezi Petrov, Ale-
xei I.

PETROV,  Maria  I.  Vezi Petrov,
Ivan F.

PETROV,  Maria  M.  Vezi Petrov,
Mihai V.

PETROV,  Maria  N.  Vezi Petrov,
Nicolae I.

PETROV,  Marina.  N\scut\ în 1897,
în Basarabia. Deportat\ în 1941, în Omsk,
împreun\ cu copiii, Grigore (n\scut în
1917), Vasile (n. 1922), Alexandru (n.
1926), Petru (n. 1927), Sofia (n. 1930),
Nicolae (n. 1931), {tefan (n. 1933) [i
Mihai (n. 1939).

PETROV,  Marina.  Vezi Petrov, Mi[a.
PETROV,  Mihai.  Vezi Petrov, Marina

(n. 1897).
PETROV,  Mihai  V.  N\scut în 1903,

în comuna }iganca – Cantemir (Basarabia).
Deportat în 1949, în Bureatia, împreun\
cu so]ia, Ecaterina [i fiicele, Maria [i
Aculina.

PETROV,  Milan.  }\ran din comuna
Saravale. Deportat, împreun\ cu so]ia sa,
Laza, la 18 iunie 1951, într-un grup de
104 persoane. Domiciliu obligatoriu în
B\r\gan, la Bumb\cari, 4 ani [i o lun\.

PETROV,  Milca.  Vezi Petrov, Mi[a.
PETROV,  Mili]a.  Din Gad. Deportat\

în 1951.  Amurit în domiciliu obligatoriu,
în B\r\gan, la Salcâmi.

PETROV,  Mili]a.  N\scut\ la 7
iunie 1947, la Varia[ – Timi[. Domiciliu
obligatoriu, împreun\ cu p\rin]ii, în
B\r\gan, la Fundata, 4 ani [i o lun\, de
la 18 iunie 1951.

PETROV,  Mi[a.  }\ran din Dinia[
– Timi[. Deportat, împreun\ cu membrii
familiei, Marina, Milca, Stanca, Luca
[i Stanislav, într-un grup de 171 de ]\rani.
Domiciliu obligatoriu în B\r\gan, la
Schei, 4 ani [i o lun\.
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PETROV,  Nicolae.  Vezi Petrov, Marina
(n. 1897).

PETROV,  Nicolae  I.  (fiul lui Petrov,
Ilie I.). N\scut în 1931. Din comuna
Ciuciuleni – Nisporeni (Basarabia).
Deportat, ca “fiu de tr\d\tor”, în Irkutsk,
împreun\ cu so]ia, Sofia (n\scut\ în 1932)
[i fiica, Maria.

PETROV,  Olga.  N\scut\ la 23 iulie
1938, la Varia[ – Timi[. Domiciliu
obligatoriu, împreun\ cu familia, în
B\r\gan, la Fundata, 4 ani [i o lun\, de
la 18 iunie 1951.

PETROV,  Olga  I.  Vezi Petrov, Ivan F.
PETROV,  Paulina.  Vezi Petrov, Sava.
PETROV,  Per[a.  Vezi Petrov, Iova.
PETROV,  Petru.  Vezi Petrov, Marina

(n. 1897).
PETROV,  Petru  I.  N\scut în 1897,

în comuna Cotiujeni – Briceni (Basarabia).
Condamnat în 1945, la 10 ani de munc\
silnic\ [i deportat în Siberia.

PETROV,  Rada.  Din Gad. Deportat
în 1951. Amurit în domiciliu obligatoriu,
la Salcâmi, în B\r\gan.

PETROV,  Sava.  }\ran din Beba Veche
– Timi[. Domiciliu obligatoriu, împreun\
cu so]ia sa, Paulina, în B\r\gan, 4 ani
[i o lun\, de la 18 iunie 1951.

PETROV,  Sofia.  Vezi Petrov, Marina
(n. 1897).

PETROV,  Sofia.  Vezi Petrov, Nico-
lae I.

PETROV,  Stanca.  Vezi Petrov, Mi[a.
PETROV,  Stanislav.  Vezi Petrov,

Mi[a.
PETROV,  Stepan  P.  N\scut\ în 1893,

la Chi[in\u – Basarabia. Condamnat în
1941, de sovietici, la 8 ani de munc\
silnic\, pentru “agita]ie antisovietic\”.
Deportat în Siberia, unde a murit. A
fost reabilitat, post-mortem, în 1992.

PETROV,  {tefan.  N\scut la 14 aprilie
1911. }\ran din comuna Varia[ – Timi[.
Domiciliu obligatoriu în B\r\gan, la
Vii[oara, 4 ani [i o lun\, de la 18 iunie
1951.

PETROV,  {tefan.  Vezi Petrov, Marina
(n. 1897).

PETROV,  Vasile.  Vezi Petrov, Marina
(n. 1897).

PETROV,  Vladimir  G.  N\scut în
1897, în comuna Co[erni]a – Criuleni

(Basarabia). Deportat în 1941. Reabilitat
în 1991.

PETROV,  Zlata.  Vezi Petrov, Jiva
(din Gad).

PETROV-PPOPA,  Tudor.  Cet\]ean
român din Republica Moldova, de]inut
în mod ilegal, 13 ani, de autorit\]ile neo-
bol[evice din Transnistria, al\turi de
Andrei Ivan]oc. Împreun\ cu ei a fost
închis [i Ilie Ila[cu, eliberat între timp.
Petrov-Popa [i Ivan]oc se afl\, în continuare,
în deten]ie.

PETROVAN,  Ancu]a.  N\scut\ Dunca.
Din comuna Dragomire[ti – Maramure[
(nr. 1054). Arestat\ la 1 mai 1949 [i
condamnat\ la 1 an de  închisoare. Eliberat\
la 21 ianuarie 1950.

PETROVAN,  Dumitru.  Morar din
comuna Dragomire[ti – Maramure[
(nr. 1136). Arestat la 1 mai 1949 [i
condamnat de Tribunalul Militar Cluj.
Deten]ia la Jilava, Gherla, Peninsula [i
în mine de plumb. Eliberat la 1 mai 1957.

PETROVAN,  Dumitru  I.  N\scut la
23 februarie 1885, în comuna Gropni]a
– Ia[i. Inginer domiciliat în Bucure[ti
(str. Sf. Elefterie, nr. 48, ap. 1). Membru
P.N.}. Arestat la 17 februarie 1959,
anchetat cu mult\ duritate la Securitatea
din Uranus [i condamnat, prin sentin]a
201/31.10.1959 a Tribunalului Militar
Bucure[ti, la 16 ani de munc\ silnic\,
pentru vina de a-i fi oferit ad\post, câteva
zile, [i de a fi purtat discu]ii politice cu
Nicolae Pascu, secretar-general adjunct
al P.N.}., care era urm\rit de Securitate
înc\ din 1947. Deten]ia la Jilava [i Gherla,
unde a murit în 1962, din cauza torturilor
la care fusese supus [i a lipsei de asisten]\
medical\ [i de medicamente. Prin decizia
66/17.11.1997, Curtea Suprem\ de Justi]ie
a casat sentin]a din 1959 [i l-a achitat,
post-mortem, pe Dumitru I. Petrovan, de
orice penalitate.

PETROVAN,  Gheorghe  (Gic\).
Condamnat. Deten]ia la Jilava (1951)
[i Aiud.

PETROVAN,  Ion.  General din Ploie[ti.
Învinuit c\ întocmise un Regulament
de Organizare al P.N.}. Condamnat.
Deten]ia la Jilava [i Boto[ani, unde a
murit.
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