
PETROVAN,  Ion  (fiul lui Petrovan,
Dumitru). Din comuna Dragomire[ti –
Maramure[. Condamnat în 1949. Deten]ia
la Târg[or [i Peninsula.  

PETROVAN,  Ion  I.  Subinginer din
Lupeni. Arestat la 13 ianuarie 1947, de
Poli]ia din Baia-Mare. La închisoare, a
devenit informator [i a oferit administra]iei
informa]ii despre ofi]erii [i gardienii care
pactizau cu de]inu]ii, dându-le ziare [i
l\sându-le mai mult\ libertate de mi[care.

PETROVAN,  Miron.  Elev la Liceul
Mihai Viteazul din Bucure[ti. Împreun\
cu un grup de colegi, a dat foc s\lii de
festivit\]i a liceului, în care urma s\ aib\
loc un congres na]ional al elevilor care
aderaser\ la comunism. Arestat, anchetat
la M.A.I. [i Securitatea Capitalei, unde
i s-a întocmit dosarul. Condamnat în
1949, la 25 de ani de închisoare. Deten]ia
la Jilava [i Pite[ti, unde a avut mult de
suferit, din cauza reeduca]ilor tor]ionari.

PETROVAN,  Vasile.  Preot ortodox
din comuna Racova – Bac\u. Arestat la
15 august 1952. Deten]ia la Canal, 2 ani.

PETROVICESCU,  Constantin.  N\scut
în 1880, la Sibiu. General de brigad\.
Pre[edintele completului care l-a judecat
pe Corneliu Zelea Codreanu. Pentru c\
a cerut achitarea acestuia, a fost trecut în
rezerv\, la 4 septembrie 1938. Reintegrat
în armat\ în 1940, cu gradul de general
de divizie [i numit Ministru de Interne
(15 septembrie 1940); istoricul spaniol
Francisco Veiga crede c\ Ion Antonescu
nu [tiuse, ini]ial, c\ Petrovicescu era
legionar; pe de alt\ parte, Aurel Simion
nu pare s\ fie de aceea[i p\rere. Constantin
Petrovicescu a amenajat lag\re pentru
agitatorii comuni[ti [i i-a internat la Caracal
pe to]i comuni[tii ie[i]i din închisori. Tot
el a creat poli]ia legionar\, pe care generalul
Ion Antonescu a desfiin]at-o, la 30 noiembrie
1940, dup\ asasinatele de la Jilava, [i
depozite clandestine de armament, pe tot
cuprinsul ]\rii. La 21 ianuarie 1941,
Ion Antonescu l-a înlocuit pe generalul
Petrovicescu de la minister, pentru “a
curma actele de anarhie din ]ar\, a
înt\ri ordinea intern\ [i a st\vili însu[irile
din averea statului...”. În vara lui 1941,
a fost condamnat la 5 ani de închisoare.

Deten]ia la Aiud, unde a r\mas [i dup\
isp\[irea pedepsei, pân\ în 1948, când
a murit, în celula 50.

PETROVICI.  Medic de na]ionalitate
sârb\. Arestat în prim\vara lui 1951 [i
anchetat la Securitatea Timi[oara.

PETROVICI,  Ana.  N\scut\ la 28
septembrie 1932, în comuna Foeni –
Timi[ (nr. 327). Deportat\ la 18 iunie
1951, într-un grup de 18 persoane. Domiciliu
obligatoriu în B\r\gan, la Vii[oara, 4 ani.

PETROVICI,  Andria.  }\ran din
comuna Varia[ – Ti-
mi[. Domiciliu obli-
gatoriu, împreun\
cu familia, în B\r\-
gan, la Vii[oara, 4
ani [i o lun\, de la
18 iunie 1951 (vezi
[i Petrovici, Iota). 

PETROVICI,  Berindei.  Condamnat.
PETROVICI,  Bora.  Înv\]\tor din

Banat. Arestat în 1949 [i condamnat în
lotul titoi[tilor. Deten]ia la Timi[oara,
Jilava, Aiud [i Pite[ti.

PETROVICI,  Boris.  N\scut la 4 aprilie
1924, în Basarabia. Refugiat la Reca[,
dup\ invazia sovietic\. Domiciliu obligatoriu
în B\r\gan, 4 ani [i o lun\, de la 18 iunie
1951.

PETROVICI,  Catrina.  Vezi Petrovici,
Iacob.

PETROVICI,  Cedomir.  N\scut la 18
iunie 1948, la Varia[ – Timi[. Deportat,
împreun\ cu p\rin]ii s\i, chiar în ziua
în care împlinea 3 ani. Domiciliu obligatoriu
în B\r\gan, la Fundata, 4 ani.

PETROVICI,  Cedomir.  Vezi Petrovici,
Iota.

PETROVICI,  Constantin.  N\scut
la 22 iulie 1943, la Liubcova – Cara[-
Severin (pe malul Dun\rii). Domiciliu
obligatoriu, împreun\ cu p\rin]ii, în
B\r\gan, la Ezeru, 4 ani, de la 18 iunie
1951.

PETROVICI,  Constantin  I.  N\scut
la 27 septembrie 1924, în comuna Cod\e[ti
– Vaslui. Absolvent al Liceului Mihail
Kog\lniceanu din Vaslui [i al Facult\]ii
de Electromecanic\ din Bucure[ti.
Pre[edintele T.U.N.}. din facultate. Arestat
la 10 mai 1946 [i anchetat la Prefectura
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Poli]iei Capitalei, în leg\tur\ cu participarea
sa la manifesta]ia din Pia]a Victoriei,
de la 10 mai 1946. Eliberat dup\ 6 s\pt\mâni.
Rearestat la 7 mai 1947, în lotul de na]ional-
]\r\ni[ti aresta]i înainte de dizolvarea
partidului. Deten]ia la Craiova. Eliberat
la 1 septembrie 1947. Pus din nou sub
urm\rire, la 2 decembrie 1947, pentru c\
împ\r]ise manifeste de protest, în timpul
procesului Maniu – Mihalache. A fugit
[i s-a ascuns, tr\ind câ]iva ani în clandestinitate.
Condamnat, în martie 1948, la 1 de
închisoare, în lips\. Arestat la 18 noiembrie
1952 [i condamnat la 2 ani de închisoare.
Sentin]a a fost, îns\, casat\. În 1955, C.
Petrovici a reu[it s\ î[i dea examenul
de stat, dar a continuat s\ fie urm\rit de
Securitate [i dat afar\ din locurile de
munc\. A colindat ]ara, din [antier în
[antier, acceptând orice munc\, pentru
a-[i putea între]ine so]ia [i cei 2 copii.

PETROVICI,  Cosma.  Episcop ortodox
de Dun\rea de Jos (25 iunie 1924 – august
1947). Trimis de comuni[ti în recluziune
monastic\. Amurit la 16 decembrie 1948.

PETROVICI,  Draghi]a.  }\ranc\ din
comuna Foeni – Timi[. Domiciliu obligatoriu
în B\r\gan, la L\te[ti, 4 ani [i o lun\,
de la 18 iunie 1951.

PETROVICI,  Dubravco.  }\ran din
comuna Sânpetru Mare. Deportat, la
18 iunie 1951, împreun\ cu so]ia, Iulca,
într-un grup de 123 de ]\rani. Domiciliu
obligatoriu în B\r\gan, la R\chitoasa,
4 ani [i o lun\.

PETROVICI,  Ecaterina.  Vezi Petrovici,
Vasile A.

PETROVICI,  Elisabeta.  Din Comarnic
– Prahova. Condamnat\. Deten]ia, 5 ani.

PETROVICI,  Emil-GGrigore.  Din
comuna Chirnogi – llfov. Condamnat,
prin decretul 417/20.09.1951, la 12
luni de munc\ for]at\.

PETROVICI,  Frederich-IIon.  Din
Sighi[oara. Condamnat, prin decretul
417/20.09.1951, la 12 luni de munc\
for]at\.

PETROVICI,  Gema.  So]ia fostului
director-adjunct al Siguran]ei. Arestat\
în august 1949, dup\ ce s-a autodenun]at
c\ îi oferise bani unui avocat, pentru a-
i achita so]ul. Condamnat\ la 3 ani de

închisoare. Aevadat din arestul Securit\]ii
Capitalei din Calea Rahovei [i a stat
ascuns\ în casele unor prieteni. Rearestat\
în 1950. Deten]ia la Mislea, de unde a
fost eliberat\.

PETROVICI,  Gena.  Arestat\ în
mai 1952. Deten]ia la Ghencea.

PETROVICI,  Gheorghe.  Înv\]\tor
din Cotnari – Ia[i. Arestat dup\ 6
martie 1945. Deten]ia în lag\rul de la
Caracal.

PETROVICI,  Grigore.  Fost [ef al
Corpului Detectivilor. Pus sub urm\rire
în 1948, a stat ascuns pân\ când a fost
denun]at [i arestat de Securitate.

PETROVICI,  Grigore.  N\scut în
1904. A murit în 1956, la închisoarea
V\c\re[ti.

PETROVICI,  Iacob.  }\ran înst\rit
din comuna Opri[eni – Hliboca (Bucovina).
Deportat [i disp\rut în Siberia, împreun\
cu so]ia, Catrina [i fiul, Maftei, pentru
c\ întrebase autorit\]ile sovietice din
comun\ dac\ aveau de gând s\ redeschid\
biserica ortodox\ pe care o închiseser\.
Numele celor trei se afl\ înscrise printre
cele 54 de pe troi]a ridicat\, în amintirea
victimelor bol[evismului, în curtea bisericii
din Opri[eni.

PETROVICI,  Ioan.  N\scut la 25
septembrie 1918, în comuna Folea – Timi[
(nr. 329). Domiciliu obligatoriu, împreun\
cu so]ia, Iulia, în B\r\gan, 4 ani, de la 18
iunie 1951.

PETROVICI,  Ion.  N\scut în 1882.
Doctor în Filosofie
al Universit\]ii din
Bucure[ti [i specia-
lizat la Facultatea
de Filosofie de la
Leipzig. Apublicat
numeroase lucr\ri,
una dintre ele be-
neficiind de un cu-

vânt înainte al lui Titu Maiorescu, al c\rui
urma[ intelectual a fost considerat.
Conferen]iar la Facultatea de Litere [i
Filosofie din Ia[i, începând cu anul [colar
1906-1907, în cursul c\ruia a predat
Filosofie enciclopedic\ [i Principii de
filosofie general\. În 1910, a fost
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numit director al Teatrului Na]ional
din Ia[i; de atunci, a desf\[urat o activitate
neîntrerupt\ la direc]iile sau în comitetele
teatrelor na]ionale (joi, 17 ianuarie 1935,
era s\rb\torit, la Teatrul Na]ional din
Bucure[ti, cu ocazia împlinirii unui sfert
de veac de activitate în lumea teatrului).
Profesor de Logic\ la Universitatea
din Bucure[ti. Membru corespondent
(1927) [i plin (1934) al Academiei Române.
Ministru al Lucr\rilor Publice (1 ianuarie
– 17 decembrie 1921), ministru de stat
(30 martie 1926 – 4 iunie 1927), Ministrul
Educa]iei Na]ionale (28 decembrie 1937
– 9 februarie 1938) [i Ministrul Culturii
Na]ionale (5 decembrie 1941 – 23 august
1944). Odat\ cu intrarea în ]ar\ a trupelor
sovietice [i cu instalarea în func]ii cheie
a politrucilor marxi[ti, filosoful Ion
Petrovici a fost printre primii [i cei
mai aprig ataca]i. La 21 octombrie 1944,
Constantin Balmu[, rectorul Universit\]ii,
vorbea despre profesorul Petrovici ca
având “o pripit\ educa]ie intelectual\
f\cut\ la [coala francmasonului Titu
Maiorescu”. În Scânteia din 25 noiembrie
1944, ap\rea articolul Tineretul [i cultura,
în care se scria: “Atâta timp cât mai exist\
în Universitate fo[ti mini[tri sau foste
elemente antonesciene, atâta timp cât la
Academie mai sunt I. Al. Br\tescu-
Voine[ti, Nichifor Crainic, Sextil Pu[cariu,
Ion Petrovici etc., tineretul nu va avea
decât de pierdut [...] Universitatea s\-
[i închid\ pentru totdeauna por]ile pentru
profesori ca Petrovici, D. Caracostea,
Al. Marcu etc. Sunt alte por]i, ale altor
institu]ii, care se vor deschide nu prea
târziu pentru ace[ti agen]i hitleri[ti”.
Aceast\ campanie de pres\ a fost preludiul
epur\rii lui Ion Petrovici din înv\]\mânt,
dup\ 38 de ani de profesorat (pe temeiul
Legilor 486 [i 594/1944). Epurarea a
fost anun]at\, la 13 decembrie 1944, în
România liber\. La 21 ianuarie 1945, a
ap\rut, în Scânteia, un articol în care
autorul se întreba: “Cum se poate ca
fostul ministru Petrovici s\ î[i mai anun]e
cursul, aici, la Bucure[ti?” În aceea[i zi,
Ion Petrovici a fost arestat [i trimis în
lag\rul de la Caracal (se pare c\ ordinul

arest\rii lui venise direct de la Stalin,
care fusese influen]at de relat\rile potrivnice
lui Petrovici, pe care i le f\cuse Iorgu
Iordan, ambasadorul României în URSS).
Tot la 21 ianuarie 1945, lua fiin]\, la
propunerea Uniunii Tineretului Comunist,
Mi[carea Tineretului Progresist din
România, care avea s\ adere la F.N.D.,
în scopul cre\rii confuziei [i a racol\rii
de noi membri. La 13 aprilie 1945,
Petrovici a fost dus în arestul Prefecturii
Poli]iei Capitalei, de unde, la 18 mai
1945, a solicitat Academiei Române s\
intervin\ în favoarea lui, pe lâng\ autorit\]i:
“...Dar începând din Vinerea Mare, arestul
a luat un caracter de penalitate de o rigoare
vecin\ cu maltratarea. Vârâ]i într-o
sal\ de fost\ cazarm\, cu ciment deteriorat,
cu [oareci [i alte gâng\nii, de-a valma
cu al]i de]inu]i, de categorii variate,
suntem supu[i, f\r\ nici o excep]ie, la
vexa]iuni crescânde [i umilitoare”. Eliberat
pentru scurt timp, rearestat [i condamnat.
Deten]ia la Jilava [i Aiud, de unde a fost
eliberat. În ultimii ani de via]\, a scris
lucr\ri memorialistice. A murit în 1972,
în Bucure[ti. 

PETROVICI,  Iota.  }\ran din comuna
Varia[ – Timi[. Deportat, la 18 iunie
1951, împreun\ cu membrii familiei,
Lelena, Andria, Cedomir [i Rada, într-
un grup de 224 de persoane. Domiciliu
obligatoriu în B\r\gan, la Vii[oara
(M\rcule[ti), 4 ani.

PETROVICI,  Irina  V.  N\scut\ în
1929. Din Chi[in\u – Basarabia. }\ranc\
înst\rit\. Deportat\ în 1949, în regiunea
Tiumen.

PETROVICI,  Irina  V.  Vezi Petrovici,
Vasile A.

PETROVICI,  Iulca.  }\ranc\ din
comuna Sânnicolau Mare. Domiciliu
obligatoriu în B\r\gan, la Valea Viilor,
4 ani [i o lun\, de la 18 iunie 1951.

PETROVICI,  Iulca.  Vezi Petrovici,
Dubravco.

PETROVICI,  Iulca.  Vezi Petrovici,
Pera.

PETROVICI,  Iulia.  N\scut\ la 4
martie 1919, în comuna Folea – Timi[.
Vezi Petrovici, Ioan.
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PETROVICI,  Iuliana.  N\scut\ la 27
iulie 1925, în comuna Sânpetru Mare.
Domiciliu obligatoriu în B\r\gan, la
R\chitoasa, 4 ani, de la 18 iunie 1951.

PETROVICI,  Laza.  Vezi Petrovici,
}vetco.

PETROVICI,  Leca.  N\scut în 1952,
la Ezeru, în B\r\gan, unde erau deporta]i
p\rin]ii s\i. Mort imediat dup\ na[tere,
din cauza lipsei asisten]ei medicale.

PETROVICI,  Lelena.  N\scut\ la 31
august 1923, în comuna Becicherecul
Mic – Timi[. Domiciliu obligatoriu în
B\r\gan, la Dâlga, 4 ani, de la 18 iunie
1951.

PETROVICI,  Lelena.  Vezi Petrovici,
Iota.

PETROVICI,  Leposava.  Vezi Petrovici,
Pera.

PETROVICI,  Liubi]a.  Vezi Petrovici,
}vetco.

PETROVICI,  Maftei  I.  Vezi Petrovici,
Iacob.

PETROVICI,  Maria.  Din Roman.
Condamnat\.

PETROVICI,  Maria.  N\scut\ la 3
iunie 1946, la Constan]a. Domiciliu
obligatoriu în B\r\gan, împreun\ cu
p\rin]ii, 4 ani, din 1951.

PETROVICI,  Milu]\.  N\scut la 9
iunie 1910. Din Timi[oara. Condamnat.
Deten]ia la Canal.

PETROVICI,  Nicolae.  Director la
fabrica de zah\r din Roman. Condamnat
pentru “uneltire”.

PETROVICI,  Pera.  }\ran din Socol.
Deportat în 1951, împreun\ cu so]ia,
Leposava, [i fiica, Iulca. Domiciliu
obligatoriu în B\r\gan, la Valea Viilor,
4 ani.

PETROVICI,  Petru.  N\scut la 29
iunie 1930, la Sarcia – Iugoslavia. C\s\torit
[i stabilit în comuna Foeni – Timi[ (nr.
327). Deportat, la 18 iunie 1951, într-un
grup de 18 persoane. Domiciliu obligatoriu
în B\r\gan, la Vii[oara, 4 ani [i o lun\.

PETROVICI,  Piro[ca.  N\scut\ la 20
ianuarie 1927, la Vâr[e] – Iugoslavia.
Stabilit\ la Deta – Timi[. Domiciliu
obligatoriu în B\r\gan, 4 ani, de la 18
iunie 1951.

PETROVICI,  Rada.  Vezi Petrovici,
Iota.

PETROVICI,  Radomir.  N\scut la
9 septembrie 1942, la Varia[ – Timi[ (nr.
479). Domiciliu obligatoriu, împreun\
cu p\rin]ii, în B\r\gan, la Fundata, 4 ani,
de la 18 iunie 1951.

PETROVICI,  Traian.  N\scut la 14
noiembrie 1925, la Sarcia – Iugoslavia.
Stabilit la Foeni – Timi[ (nr. 401). Domiciliu
obligatoriu, împreun\ cu fiul s\u, Traian,
în B\r\gan, la Vii[oara, 4 ani, de la 18
iunie 1951.

PETROVICI,  Traian  T.  N\scut la 19
martie 1947, în comuna Foeni – Timi[
(nr. 401). Vezi Petrovici, Traian.

PETROVICI,  }vetco.  }\ran din
comuna Giera – Timi[. Domiciliu obligatoriu,
împreun\ cu so]ia, Liubi]a, [i fiul, Laza,
în B\r\gan, la L\te[ti (Burdu[ani), 4 ani,
din 1951.

PETROVICI,  Vasile  A.  N\scut în
1887, în comuna Voloave – Soroca
(Basarabia). Deportat în 1949, în Kurgan,
împreun\ cu so]ia, Ecaterina (n\scut\ în
1891) [i fiica, Irina (n. 1929). Ecaterina
Petrovici a murit în deportare, în anul
1950.

PETROVICI,  Vera.  Din Orhei –
Basarabia. Deportat\ în 1940.

PETROVICI,  Viorel.  N\scut la 7 mai
1953, în B\r\gan, unde p\rin]ii s\i,
originari din comuna Foeni – Timi[, erau
deporta]i. Domiciliu obligatoriu, 2 ani.
În 1955, s-au întors cu to]ii la Foeni
(nr. 327).

PETROVICI-BBOTO{|NEANUL,
Cosma.  N\scut la 11 ianuarie 1873, la
Br\ila. Absolvent al Seminarului Teologic
din Gala]i (1892), al cursului superior al
Seminarului Veniamin din Ia[i (1894)
[i al Facult\]ii de Teologie din Cern\u]i
(Imperiul Austro-Ungar). Hirotonit diacon
la Pomârla (15 iunie 1897), de unde a
fost deta[at la Catedrala ortodox\ din
Dorohoi. {i-a luat licen]a în teologie
(1900), a fost hirotonit preot la M\n\stirea
V\ratec (1902) [i a fost numit protoiereu
la Dorohoi. În vara lui 1917, a r\mas
v\duv, cu 8 copii. La 9 iulie 1923, a fost
hirotonit arhiereu vicar al Mitropoliei
Moldovei, sub numele de Boto[\neanul.
Episcop al Dun\rii de Jos, la Gala]i (de
la 11 iunie 1924). Pentru c\ nu a f\cut
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jocul comuni[tilor, a fost înl\turat,
prin decretul 1836/10.09.1947, [i trimis
la m\n\stire, unde a murit, la 16 decembrie
1948.

PETROVICZ,  Ferencz.  N\scut la 13
februarie 1918, în comuna Jamul Mare.
Domiciliat la Deta. Domiciliu obligatoriu
în B\r\gan, la L\te[ti, 4 ani [i o lun\, de
la 18 iunie 1951.

PETROVSCHI,  Natalia  I.  N\scut\
în 1892, în comuna Nicoreni – Drochia
(Basarabia). Deportat\ în 1949, în Kurgan.

PETRU,  Alexandru.  Muncitor din
M\neciu – Prahova. Arestat [i condamnat.
A murit în 1947, la închisoarea Aiud, în
condi]ii de exterminare.

PETRU,  Doinel.  N\scut la 24 octombrie
1950, în comuna Bobda, lâng\ Jimbolia.
Deportat la 18 iunie 1951, împreun\
cu p\rin]ii, la vârsta de nici 8 luni. Domiciliu
obligatoriu în B\r\gan, 4 ani.

PETRU,  Ion-AAlexandru.  N\scut la
29 aprilie 1936, la Sasca Montan\. Stabilit
la Vr\niu]. Domiciliu obligatoriu, împreun\
cu p\rin]ii, în B\r\gan, 4 ani, de la 18
iunie 1951.

PETRU,  Lic\.  Arestat în 1962, de
Securitatea Timi[oara. Condamnat la 20
de ani de munc\ silnic\. Eliberat în 1964,
prin gra]iere.

PETRU,  Maria.  N\scut\ la 12 iunie
1929, în comuna Bobda (nr. 317). Domiciliu
obligatoriu în B\r\gan, 4 ani, de la 18
iunie 1951.

PETRU,  Nicolae.  Preot ortodox.
Condamnat. Deten]ia la Gherla.

PETRU,  Paraschiv.  N\scut în Basarabia.
S-a refugiat în România. Arestat în 1948
[i condamnat la 3 ani de închisoare. A
executat nu 3, ci 6 ani, fiind eliberat abia
în 1954. Rearestat în 1958 [i condamnat,
în urma unei înscen\ri, la 25 de ani de
închisoare, pentru “uneltire contra securit\]ii
statului”. Eliberat în 1964, prin gra]iere.

PETRU,  Radu.  Din Media[. Arestat
în mai 1947. Deten]ia la Aiud.

PETRU,  Vasile.  Înv\]\tor. A murit
la închisoarea Codlea.

PETRU,  Vasile.  Din Sinaia. Deten]ia,
1 an [i 8 luni.

PETRU,  Vasile  I.  }\ran din comuna
Puchenii Mo[neni – Prahova. Condamnat.
Deten]ia, 3 ani.

PETRUC,  Eugen.  Ajutor de comandant
la Mili]ia jude]ului Timi[. Membru al
organiza]iei Partizanii României Mari,
ini]iate de Ion T\nase. Petruc a dezertat
în februarie 1949 din postul s\u [i s-a
al\turat partizanilor. Organiza]ia î[i
propusese s\ ocupe ora[ele mari din
Banat, inclusiv Aradul, în noaptea de 18
spre 19 martie 1949. Eugen Petruc ar
fi urmat s\ preia comanda Timi[oarei.
Arestat, împreun\ cu al]i 207 membri ai
grupului, în majoritatea lor, ]\rani, cu
o zi înainte de declan[area r\scoalei
anticomuniste.

PETRUC|,  Constantin.  N\scut la
12 aprilie 1914, în comuna Belint –
Severin. }\ran arestat de Securitatea
Timi[oara.

PETRUGAN,  Ioan.  N\scut în 1921,
la Beiu[ – Bihor. Avocat arestat în 1948
[i anchetat la Securitatea Oradea. Judecat
într-un lot de 58 de persoane [i condamnat,
de Tribunalul Militar Cluj, printr-o sentin]\
semnat\ de pre[edintele completului,
colonelul Vasile Vla]iu, la 8 ani de
închisoare.

PETRU{,  Nifon.  N\scut la 25 martie
1927, în comuna
Valea Hranei – S\laj.
Ieromonah la M\-
n\stirea Sfânta Ana
din parohia Boiereni
– Maramure[. Arestat
de Securitate în 1953,
pentru c\ le oferise

sprijin (alimente [i medicamente), îi
spovedise [i îi împ\rt\[ise pe preotul gre-
co-catolic Atanasie Oniga [i pe studentul
Mitrea Dobre, care erau urm\ri]i de
Securitate. Arestat într-o noapte, de o
echip\ de 20 de securi[ti. Torturat cu
barbarie, timp de 6 luni, în anchetele Se-
curit\]ii din Baia Mare (c\lcat în picioare,
b\tut la t\lpi etc.). Când î[i pierdea cu-
no[tin]a din cauza chinurilor, tor]ionarii
îl trezeau turnând peste el g\le]i de ap\.
Cu toate presiunile, nu a recunoscut faptele
aberante care îi fuseser\ puse în sarcin\
(apartenen]a la Mi[carea Legionar\,
aprovizionarea cu arme [i muni]ii a
partizanilor anticomuni[ti [i încercarea
de a evada din arest). Cu c\tu[e la
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mâini [i la picioare, a fost dus la închisoarea
din Satu-Mare, [i apoi la Oradea, unde
i s-a înscenat procesul [i a fost condamnat,
de Tribunalul Militar Cluj în deplasare,
la 7 ani de închisoare. Deten]ia în minele
de plumb de la Baia Sprie (unde a muncit
2 ani, participând [i la o grev\ a foamei
de 15 zile, împotriva condi]iilor inumane
de deten]ie), Aiud [i Gherla (unde a
stat 4 ani; a fost închis 10 zile la “Neagra”;
în S\pt\mâna Patimilor, a spovedit 2000
de de]inu]i [i a oficiat Sfânta Liturghie).
Dup\ expirarea pedepsei, în ianuarie
1960, a mai primit înc\ 2 ani de domiciliu
obligatoriu, în B\r\gan, la Fundata, lâng\
Slobozia. În timpul deten]iei a fost
duhovnicul nevinova]ilor arunca]i în
temni]e, iar în B\r\gan a devenit ocrotitorul
sufletelor aruncate în bordeie, tot f\r\ s\
aib\ vreo vin\. În pustietatea B\r\ganului
a reu[it, împreun\ cu deporta]ii, s\ ridice
o biseric\, prin care a între]inut flac\ra
credin]ei [i a speran]ei. P\rintele Nifon
Petru[ a r\mas la Fundata [i dup\ expirarea
perioadei de domiciliu obligatoriu, al\turi
de comunitatea pe care o formase [i care
îl adoptase. S-a opus cu mult curaj
buldozerelor care ar fi trebuit s\ d\râme
satul [i bisericu]a. 

PETRU{CA,  Iuliu.  Din Satu-Mare.
Avocat domiciliat în Bucure[ti (str.
Silvestru). Secretar al lui Iuliu Maniu,
director de personal la Societatea de
Telefoane. Arestat la 15 august 1949 [i
condamnat. Deten]ia la Jilava, Aiud, Gale[
[i Peninsula.

PETRU{CU,  Iacob.  Din comuna
Cotiugenii Mari – Soroca (Basarabia).
Directorul [colii de acolo. Arestat în 1941,
de autorit\]ile sovietice, înainte de intrarea
trupelor române[ti în Basarabia. Deportat
în Siberia, unde a murit în 1942, la Ivdel
– regiunea Sverdlovsk.

PETRU},  Dumitru.  Din comuna
Bicaciu-Solonta. Socotit “chiabur”, a fost
executat, pentru a însp\imânta popula]ia,
în noaptea de 2 spre 3 august 1949, în
timpul r\scoalei ]\r\ne[ti care cuprinsese
jude]ele Arad [i Bihor.

PETRU},  Ioan.  }\ran din comuna
L\pu[ul Românesc. Arestat pentru c\ se
împotrivise trecerii bisericii greco-catolice

din comun\ în posesia bisericii ortodoxe
[i pentru c\ îl salvase de la arestare pe
preotul Atanasie Oniga, la 26 octombrie
1948. Arestat în noaptea de 26 octombrie
1948 [i torturat în ancheta Securit\]ii Dej,
de c\tre Nicolae Briceag. Achitat, prin
sentin]a 500/11.02.1949, de “delictul de
violen]\” pentru care fusese trimis în
judecat\. Eliberat dup\ ce fusese ]inut
mai mult de 3 luni în anchete.  

PETRU},  Octavian.  N\scut la 23
decembrie 1947, în comuna Birda – Timi[.
Vezi Petru], Persida.  

PETRU},  Persida.  N\scut\ la 25
martie 1925, în comuna Birda – Timi[
(nr. 217). Domiciliu obligatoriu, împreun\
cu fiul s\u, Octavian, în B\r\gan, 4
ani, de la 18 iunie 1951.

PETRU},  Petre.  Preot greco-catolic
din Baia Mare. Arestat la 3 august 1949.

PETRU},  Simion.  N\scut la 10 august
1953, în domiciliu obligatoriu, în B\r\gan,
la Valea Viilor, unde erau deporta]i p\rin]ii
s\i, originari din comuna Bobda (nr. 248).

PETRU},  Teodor  Gh.  N\scut în 1907.
Din Timi[oara. Prizonier de r\zboi în
URSS. Întors în România, a fost arestat
[i închis.

PETRU},  Vasile.  Condamnat. Deten]ia
la Jilava (1950).

PETRU}IU,  Viorica.  Înv\]\toare din
Buz\u. Arestat\ [i condamnat\ dup\ 1957.
Deten]ia la Miercurea-Ciuc, Arad [i
Oradea, de unde a fost eliberat\.

PETSI,  Marina.  }\ranc\ din comuna
Checea – Timi[. Deportat\ la 18 iunie
1951, într-un grup de 88 de ]\rani. Domiciliu
obligatoriu în B\r\gan, la Frumu[i]a, 4
ani.

PETTALA,  Johann.  N\scut în 1905,
în comuna Bacova – Timi[ (nr. 158).
Deportat în URSS, la munc\ for]at\. A
murit în Bazinul Donbas.

PETTALA,  Johann.  N\scut în 1906,
în comuna Bacova – Timi[ (nr. 323).
Deportat în URSS, la munc\ for]at\. A
murit în Donbas.

PETTALA,  Josef.  N\scut în 1902,
în comuna Bacova – Timi[. Deportat în
1945, în URSS, la munc\ for]at\. Amurit
în Bazinul Donbas.
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PETTALA,  Josef.  N\scut în 1905,
în comuna Bacova – Timi[ (nr. 384).
Deportat în 1945, în URSS, la munc\
for]at\. A murit în Donbas.

PETTALA,  Josef.  Din Bacova – Timi[
(nr. 323). Deportat în 1945, în URSS,
la munc\ for]at\. A murit în Donbas.

PETTALA,  Katharina.  N\scut\ în
1925, în comuna Bacova – Timi[ (nr.
431). Deportat\ în 1945, în URSS. A
murit în Donbas.

PETTALA,  Katharina.  Din comuna
M\ureni (nr. 561). Deportat\ în URSS,
unde a murit la vârsta de 21 de ani.

PETTE,  Gheorghe  T.  N\scut la 25
iulie 1924. Din Constan]a. Domiciliu
obligatoriu în B\r\gan, 2 ani [i 6 luni.

PETTER,  Ioan.  Func]ionar din Bac\u.
Condamnat de Tribunalul Militar Gala]i.

PETTL,  Matias.  N\scut în 1927, la
Gottlob – Timi[ (nr. 295). Deportat la 15
ianuarie 1945, în URSS, de unde a revenit. 

PETYO,  Ioan.  N\scut la 18 septembrie
1934. Tractorist din {iria – Arad. Arestat
în 1965 [i condamnat, de Tribunalul Arad,
la 2 ani de închisoare, pentru “huliganism
politic”. Deten]ia la Aiud.

PETZ,  Johann.  N\scut la 16 octombrie
1905, în comuna Sânandrei (nr. 413).
Deportat în 1945, în URSS, la munc\
for]at\. Amurit la 18 mai 1947, în Donbas.

PETZAK,  Robert.  N\scut la 21 iulie
1907, la Re[i]a. Deportat în 1945, în
URSS, unde a [i murit, în condi]ii de
exterminare prin munc\ for]at\.

PE},  Anton  (frate cu Pe], Gheorghe).
Preot greco-catolic din comuna R\chiteni
– Ia[i. Ag\zduit-o pe aviatoarea Smaranda
Br\escu, pe care Securitatea o pusese sub
urm\rire, pentru c\ semnase, în 1946, un
memoriu adresat Organiza]iei Na]iunilor
Unite, al\turi de generalul Aldea, Gr.
T. Popa, actorul Constantin T\nase
[.a., prin care înaltul for era în[tiin]at
c\ alegerile din noiembrie 1946 fuseser\
falsificate de comuni[ti. Smaranda Br\escu
fusese condamnat\, în contumacie, la 2
ani de închisoare. La Anton Pe] o adusese
un alt preot, Dumitru Matei. În timp ce
st\tea ascuns\, a fost recunoscut\ de un
ceang\u care f\cuse [coala de para[uti[ti
[i care l-a anun]at pe [eful de post din

R\chiteni. Acesta l-a pus în gard\ pe
Anton Pe], care a dus-o pe S. Br\escu
la fratele s\u, tot preot, Gheorghe Pe],
din comuna Butea, de lâng\ Roman.
Anton Pe] a fost arestat [i condamnat,
prin sentin]a 562/24.03.1951, la 5 ani de
închisoare, în lotul de 6 persoane condamnate
pentru c\ o ajutaser\ pe Smaranda Br\escu.

PE}(I),  Gheorghe  (frate cu Pe], Anton).
Preot romano-catolic din comuna Butea
– Ia[i, de lâng\ Roman (în lunca Siretului).
Ordonat episcop în clandestinitate, a fost
pus sub urm\rire de Securitate. La 6 august
1949, for]e importante au sosit în comun\,
pentru a-l aresta, dar au întâmpinat o
rezisten]\ nea[teptat\. Peste 3.000 de
s\teni au venit, la chemarea clopotelor,
pentru a-[i ap\ra preotul. Securi[tii au
adus o tanchet\, au înconjurat satul cu
tunuri [i au trimis un avion s\ arunce
petarde asupra satului. Ma[inile securi[tilor
au fost r\sturnate de ]\rani, iar dou\ dintre
ele au fost distruse. Securitatea a operat
multe arest\ri în comun\. Preotul a stat
ascuns [i a fost arestat mai târziu, fiind
învinuit [i pentru faptul c\ o ascunsese
pe aviatoarea Smaranda Br\escu. Condamnat,
prin sentin]a 562/24.03.1951, la 5 ani de
închisoare. Deten]ia la Sighet [i Râmnicu-
S\rat, de unde a fost eliberat, în 1955.   

PE}A,  Alexandru.  Avocat din Lugoj.
Arestat în 1948, de Securitatea Timi[oara
[i torturat, prin lovituri în testicule, de
c\tre Vida Nedici. Dup\ arestarea
Videi Nedici a fost mutat la Ocnele Mari,
unde dup\ 3 ani a fost vizitat de un securist,
care l-a întrebat dac\ î[i amintise, între
timp, “crimele” pe care le f\ptuise împotriva
regimului, pentru c\ Securitatea avea
destul timp s\ a[tepte m\rturisirile lui.
Sf\tuit de un avocat, Al. Pe]a i-a spus
securistului c\ nu-[i amintea nimic, dar
c\, dac\ securistul [tia ceva [i scria pe
hârtie, era gata s\ semneze declara]ia.
A[a s-a [i întâmplat [i, în 1952, a fost
condamnat, de Tribunalul Militar Timi-
[oara, la 6 ani de închisoare, pentru “unel-
tire”. La recurs, pedeapsa i-a fost redus\
cu 2 ani, dar pân\ s\ ajung\ ordinul de
eliberare la administra]ia închisorii, Al.
Pe]a executase deja 5 ani [i 3 luni de
deten]ie.
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PFAFEL,  Anna.  N\scut\ în 1924,
la Lindenfeld – Cara[-Severin. De
na]ionalitate german\. Deportat\ în 1945,
în URSS. Amurit în acela[i an, în condi]ii
de exterminare prin munc\ for]at\.

PFAFEL,  Anton.  N\scut în 1904,
la S\l\gelul Nou – Cara[-Severin. Deportat
în 1945, în URSS, la munc\ for]at\. A
murit în acela[i an, în Donbas.

PFAFEL,  Stephan.  N\scut în 1931,
la Lindenfeld – Cara[-Severin. Deportat
în 1945, în URSS, la munc\ for]at\. A
murit în acela[i an.

PFAFFENRATH,  Eva.  N\scut\ în
1914. Din Periam (nr. 584). Omorât\
de sovietici, în octombrie 1944.

PFAFFENRATH,  Michael.  Din
Becicherecul Mic. Împu[cat în octombrie
1944, de partizani comuni[ti sârbi, în
timp ce încerca s\ plece din România,
pentru a sc\pa de represiunea trupelor
sovietice.

PFEIFFER,  Anna.  N\scut\ în 1919,
la M\ureni – Timi[ (nr. 388). De na]ionalitate
german\. Deportat\ în URSS, unde a
murit.

PFEIFFER,  Anna.  Din comuna Lovrin
– Timi[ (nr. 517). De na]ionalitate german\.
Deportat\ în 1945, în URSS, la munc\
for]at\. A murit acolo.

PFEIFFER,  Anna.  Vezi Pfeiffer, Josef
(zis J. Fuchs).

PFEIFFER,  Anna.  Vezi Pfeiffer,
Wendelin.

PFEIFFER,  Annamaria.  N\scut\ în
1877, în comuna Neundorf – Timi[.
Domiciliu obligatoriu în B\r\gan, la
Jilavele – Ialomi]a, 4 ani, de la 18 iunie
1951, împreun\ cu membrii familiei,
Josef (n\scut în 1911), Magda (n.
1913) [i Nicolae (n. 1933).

PFEIFFER,  Annamaria.  N\scut\ în
1891, în comuna Neundorf – Timi[.
Domiciliu obligatoriu în B\r\gan, la
Gârbovi, 4 ani [i o lun\, de la 18 iunie
1951, împreun\ cu membrii familiei,
Magdalena (n\scut\ în 1937) [i Mihai.

PFEIFFER,  Annamaria.  N\scut\ în
1915, în comuna Neundorf – Timi[ (nr.
275). Deportat\ în 1945, în URSS. A
murit în acela[i an, în Donbas, în condi]ii
de exterminare.

PFEIFFER,  Antoniu.  N\scut în 1882,
în comuna Neundorf – Timi[. Domiciliu
obligatoriu în B\r\gan, la Moldoveni –
Ialomi]a, de la 18 iunie 1951, împreun\
cu membrii familiei, Ecaterina (n\scut\
în 1892), Elisabeta (n. 1907), Teresia (n.
1926) [i Antoniu (n. 1929).

PFEIFFER,  Antoniu.  Vezi Pfeiffer,
Antoniu (n. 1882).

PFEIFFER,  Barbara.  Vezi Pfeiffer,
Teresia (n. 1908).

PFEIFFER,  Cristina.  Vezi Pfeiffer,
Teresia (n. 1908).

PFEIFFER,  Ecaterina. Vezi Pfeiffer,
Antoniu (n. 1882).

PFEIFFER,  Ecaterina.  Vezi Pfeiffer,
Josef.

PFEIFFER,  Elisabeta.  Vezi Pfeiffer,
Antoniu (n. 1882).

PFEIFFER,  Francisc.  Vezi Pfeiffer,
Maria.

PFEIFFER,  Francisc. Vezi Pfeiffer,
Teresia (n. 1908).

PFEIFFER,  Francisca. Vezi Pfeiffer,
Maria.

PFEIFFER,  Gheorghe.  Vezi Pfeiffer,
Maria.

PFEIFFER,  Gheorghe.  Vezi Pfeiffer,
Wendelin.

PFEIFFER,  Harold.  N\scut în 1926,
la Re[i]a. Deportat în 1945, în URSS,
la munc\ for]at\. A murit acolo.

PFEIFFER,  Ioana.  N\scut\ în 1922,
în comuna Neundorf – Timi[. Domiciliu
obligatoriu în B\r\gan, la Moldoveni –
Ialomi]a, 4 ani [i o lun\, de la 18 iunie
1951, împreun\ cu fiul ei, Josef (n. 1941).

PFEIFFER,  Josef.  Din comuna Neundorf
– Timi[ (de lâng\ Lipova). N\scut în
1905. De na]ionalitate german\. Domiciliu
obligatoriu în B\r\gan, la Co[ereni, 4
ani, de la 18 iunie 1951, împreun\ cu
membrii familiei, Ecaterina (n. 1897)
[i Magdalena (n. 1923).

PFEIFFER,  Josef.  Vezi Pfeiffer,
Annamaria (n. 1877).

PFEIFFER,  Josef.  Vezi Pfeiffer, Ioana.
PFEIFFER,  Josef  (zis Joschka Fuchs).

Din comuna Lovrin – Timi[. De na]iona-
litate german\. Domiciliu obligatoriu,
împreun\ cu so]ia sa, Anna (n\scut\ Jost)
[i cu mama acesteia, Barbara Jost (n\scut\
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Uhli), în B\r\gan, la Zagna-V\deni, de
la 18 iunie 1951.

PFEIFFER,  Magda.  Vezi Pfeiffer,
Annamaria (n. 1877).

PFEIFFER,  Magdalena.  Vezi Pfeiffer,
Annamaria (n. 1891).

PFEIFFER,  Magdalena.  Vezi Pfeiffer,
Josef.

PFEIFFER,  Margareta.  N\scut\ în
1916, în comuna Iecea Mare. Deportat\
în 1945, în URSS, la munc\ for]at\. A
murit în 1948, în Donbas, în condi]ii de
exterminare.

PFEIFFER,  Maria.  N\scut\ în 1883,
în comuna Neundorf – Timi[. Domiciliu
obligatoriu în B\r\gan, la Gârbovi, 4 ani
[i o lun\, de la 18 iunie 1951, împreun\
cu membrii familiei, Francisca (n\scut\
în 1920), Francisc (n. 1932) [i Gheorghe
(n. 1940).

PFEIFFER,  Matei.  Vezi Pfeiffer,
Teresia (n. 1908).

PFEIFFER,  Mihai.  Vezi Pfeiffer,
Annamaria (n. 1891).

PFEIFFER,  Nicolae.  Vezi Pfeiffer,
Annamaria (n. 1877).

PFEIFFER,  Teresia.  N\scut\ în 1908,
în comuna Neundorf – Timi[. Domiciliu
obligatoriu în B\r\gan, la Jilavele –
Ialomi]a (lâng\ Arm\[e[ti), 4 ani [i o
lun\, de la 18 iunie 1951, împreun\ cu
membrii familiei, Matei (n\scut în 1898),
Cristina (n. 1899), Francisc (n. 1906),
Barbara (n. 1929) [i Teresia (n. 1931). 

PFEIFFER,  Teresia.  Vezi Pfeiffer,
Antoniu (n. 1882).

PFEIFFER,  Teresia.  Vezi Pfeiffer,
Teresia (n. 1908).

PFEIFFER,  Wendelin.  N\scut în
1884, în comuna Neundorf – Timi[.
Domiciliu obligatoriu în B\r\gan, la
Jilavele – Ialomi]a, 4 ani [i o lun\, de la
18 iunie 1951, împreun\ cu membrii
familiei, Anna (n\scut\ în 1890) [i Gheorghe
(n. 1924).

PFEIFFER,  Wilhelm.  Din Re[i]a.
Deportat în 1945, în URSS, la munc\
for]at\. A murit în bazinul carbonifer
Donbas.

PFEIFFER,  Wilhelmina.  N\scut\
la 19 aprilie 1914, la Timi[oara. Deportat\

la 14 ianuarie 1945, în URSS, la munc\
for]at\. S-a întors la 6 august 1947.

PFERSCH,  Peter.  N\scut la 19 octombrie
1900, în comuna Biled – Timi[ (nr. 594).
De na]ionalitate german\. Deportat în
1945, în URSS, la munc\ for]at\. Amurit
în Donbas.

PFLANZER,  Anna.  Din comuna
Lovrin – Timi[ (nr. 544). De etnie german\.
Deportat\ în 1945, în URSS, [i supus\
regimului de munc\ for]at\. Amurit acolo.

PFLANZER,  Katharina.  N\scut\ în
1920, în comuna Livezile – Timi[. Deportat\
în URSS, unde a murit.

PFLANZER,  Mathias.  N\scut la 5
iunie 1914, la Parta – Timi[. Deportat
în 1945, în URSS, unde a murit, în condi]ii
de exterminare prin munc\ for]at\.

PFLANZER,  Mathias.  Din comuna
Gr\niceri – Timi[. Deportat în 1945, în
URSS, unde a murit.

PFLANZER,  Sofia.  N\scut\ în 1922,
în comuna Gr\niceri – Timi[. Deportat\
în 1945, în URSS, unde a murit.

PFLEGE,  Wilhelm.  N\scut în 1900,
în comuna Bacova (nr. 382). De na]ionalitate
german\. Deportat în 1945, în URSS,
unde a murit.

PHILDER,  Hermina.  Scriitoare de
origine german\. Arestat\ în 1960, pentru
c\ f\cea parte dintr-un grup care purtase
“discu]ii du[m\noase” [i pentru c\ r\spândise
un discurs al fratelui ei, care se g\sea în
Germania. Anchetat\ la Securitatea Uranus
(Bucure[ti), de echipa lui Gheorghe Enoiu,
specializat\ în torturi. Condamnat\, prin
sentin]a 486/15.05.1960 a Tribunalului
Militar Bucure[ti, la 6 ani de închisoare.
Deten]ia la Jilava [i Miercurea-Ciuc.
Eliberat\ în 1964, prin gra]iere.

PHILIPP,  Jacob.  Din Freidorf – Timi[.
De na]ionalitate german\. Capturat de
partizani comuni[ti sârbi. Amurit în 1945,
într-un lag\r iugoslav.

PHILIPP,  Josef.  N\scut în 1900, în
Aradul Nou. Deportat în 1945, în URSS.
A murit în 1946, în Donbas, în condi]ii
de exterminare prin munc\ for]at\.

PHILIPP,  Josef.  N\scut în 1927, în
Aradul Nou. Deportat în 1945, în URSS.
A murit în 1946, în Donbas.

PHILIPP,  Josef.  Din Sânnicolau Mic.
Ucis la sfâr[itul lui septembrie 1944,
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de trupele sovietice care invadaser\ comuna
[i îi masacraser\ pe locuitorii de origine
german\. 

PHIPHE,  Vendelin  Gh.  N\scut la 20
octombrie 1899, în comuna Petre[ti-Carei.
Condamnat în 1952. A murit la 3 martie
1953, în lag\rul de la Poarta Alb\, în
condi]ii de exterminare prin munc\ for]at\.

PHONE,  Marcel.  Cet\]ean german
de origine evreiasc\. Crescut în Marea
Britanie. A studiat în Fran]a [i a tr\it în
URSS. Corespondent de pres\. Arestat
în 1949 [i condamnat în 1951, pentru
“înalt\ tr\dare” [i “spionaj”, în acela[i
lot cu Sergiu Dan. Deten]ia la M\rgineni,
Jilava [i Pite[ti.

PIARD,  Malwine.  Din comuna Tomnatic
(nr. 225). Deportat\ în 1945, în URSS,
unde a murit.

PIATCA,  Martin.  N\scut în 1887, la
Moravi]a – Timi[. Omorât în 1945, în
timp ce încerca s\ se refugieze din
calea trupelor sovietice.

PIATKA,  Josef.  N\scut la 21 iulie
1899, la Bulg\ra[ –
Timi[ (nr. 597).
Deportat la 15 ia-
nuarie 1945, în
URSS. Amurit la 1
ianuarie 1948, la
Stalino-Donbas, în
condi]ii de extermi-
nare prin munc\
for]at\. 

PICA,  Ada  D.  Vezi Pica, Dumitru L.
PICA,  Ana  I.  N\scut\ la 23 iulie 1922.

Deportat\ în URSS, 1 an [i 11 luni.
PICA,  Aurora  D.  Vezi Pica, Dumitru L.
PICA,  Dumitru  L.  N\scut în 1899.

Din Chi[in\u – Basarabia. Condamnat
la moarte, în 1941, de sovietici, ca membru
al G\rzii de Fier din România. So]ia,
Emilia (n\scut\ în 1909) [i copiii, Gheorghe
(n. 1924), Aurora (n. 1931), Greta (n.
1935) [i Ada (n. 1938) au fost deporta]i
în 1941, în Djambul.

PICA,  Emilia.  Vezi Pica, Dumitru L.
PICA,  Gheorghe  D.  Vezi Pica, Dumi-

tru L.
PICA,  Greta  D.  Vezi Pica, Dumitru L.
PICA,  Ioan  (tat\l lui Pica, Victor-Ioan

I.).Fierar din comuna Râu[or, lâng\ F\g\ra[.

Arestat [i condamnat, în 1951, la 2 ani de
închisoare. Rearestat, torturat la Securitate
[i condamnat din nou. Amurit în 1962, la
închisoarea Aiud, în condi]ii de exterminare.

PICA,  Valer.  }\ran din comuna Râu[or,
lâng\ F\g\ra[. De]inut.

PICA,  Victor-IIoan  I.  N\scut la 22
martie 1933, în co-
muna Râu[or, lâng\
F\g\ra[ – Bra[ov (pe
valea pârâului Se-
be[). Elev la Liceul
Negru Vod\ din F\-
g\ra[. Arestat în 1948,
cu un grup de colegi
[i condamnat la 1 an

de închisoare. Deten]ia la Târg[or, de unde
a fost eliberat, împreun\ cu Ion Mogo[,
care avea s\ devin\ o figur\ de legend\ a
Rezisten]ei române[ti. Între timp, mai mul]i
tineri f\g\r\[eni plecaser\ în mun]i [i se
grupaser\ în jurul lui Ion Gavril\-Ogoranu,
într-un grup de rezisten]\ anticomunist\.
Victor Pica a încercat [i el s\ ia leg\tura cu
prietenii s\i afla]i în mun]i. La 16 noiembrie
1950, casa p\rinteasc\ i-a fost luat\ cu
asalt, în plin\ zi, [i a fost arestat, cu toat\
împotrivirea surorii [i a tat\lui. De altfel,
întreaga regiune se afla sub asediu. În
noaptea de 6 spre 7 noiembrie 1950, studentul
Marcel Cornea (partizan) fusese împu[cat,
dup\ ce fusese prins în casa înv\]\torului
Ion Pridon, din comuna Pârâu. În jur de
30 de ]\rani fuseser\ aresta]i. Victor Pica
a fost dus la F\g\ra[, în casa doctorului
Giurc\ (aflat [i el la închisoare), în care
se instalase Securitatea, [i unde a fost torturat
de c\pitanul Stoica Ciungul [i de colonelul
Kalusek, venit de la Bra[ov. În 1951, a fost
condamnat la 8 ani de închisoare, dar a fost
]inut în temni]\ 5 ani peste pedeapsa primit\,
pân\ în 1964, când a fost eliberat, prin
gra]iere. În 1970, a mai fost arestat înc\
o dat\ [i a primit o condamnare de 2 ani,
cu executare la locul de munc\. Dup\ 1989,
a devenit deputat P.N.}. de Bra[ov. 

PICHIN,  Anastasia  F.  N\scut\ în 1875,
la Rediul Mare – Dondu[eni (Basarabia).
Deportat\ în 1941, la Novosibirsk, împreun\
cu sora ei, Elena.

PICHIN,  Elena  F.  Vezi Pichin, Anas-
tasia F.
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PICHIN,  Vladimir  F.  N\scut în 1899,
la Rediul Mare – Dondu[eni (Basarabia).
Membru P.N.L. Omorât în 1941, de trupele
sovietice aflate în retragere.

PICHIU,  Rodica.  N\scut\ la 19 martie
1952, la {ivi]a – Gala]i. Domiciliu obli-
gatoriu.

PICHLER,  Josef.  N\scut în 1902, la
Sânpetru Nou – Timi[. De etnie german\.
Deportat în URSS, unde a murit, în condi]ii
de exterminare prin munc\ for]at\.

PICIOC,  Elena  I.  N\scut\ la 3 februarie
1938. Din Constan]a. Domiciliu obliga-
toriu, 1 an [i 9 luni.

PICIOC,  Iani  I.  N\scut la 11 mai 1933,
la Constan]a. Domiciliu obligatoriu, 1 an
[i 9 luni.

PICIOR,  Loghin.  N\scut în 1893.
Condamnat. Amurit la închisoare, în 1960.

PICIOROGA,  Victor  M.  N\scut la
30 mai 1898, în comuna Grivi]a – Gala]i.
C\pitan domiciliat la Br\ila. Arestat la
15 aprilie 1952 [i condamnat. A murit
la 23 februarie 1953, la Midia, în condi]ii
de exterminare prin munc\ for]at\.

PICIORU{,  Constantin.  Subofi]er de
jandarmi. Condamnat în 1950. Deten]ia
la Jilava, Gherla [i în mina de plumb Baia
Sprie (1953).

PICIORU{,  Ion.  }\ran din Meidanchioi
– Tulcea. Condamnat la 26 martie 1958,
pentru c\ luase parte la o r\scoal\ împotriva
colectiviz\rii, la 17 ianuarie 1958 (vezi
[i Petringeanu, Gheorghe). 

PICIORU{,  Petre.  Din Câmpulung-
Muscel. Arestat la 20 iulie 1951. Aprimit
o condamnare administrativ\ de 60 de
luni. Deten]ia la Ghencea (Bucure[ti),
Gala]i, F\g\ra[ [i în lag\rele de munc\
for]at\, Saligny [i Poarta Alb\. Eliberat
la 19 decembrie 1955.

PICIORU{,  Silvestru.  Din Buz\u.
Condamnat în 1950, pentru “discu]ii
du[m\noase împotriva regimului”. Deten]ia
în mina de plumb de la Baia Sprie (1951).

PICIU,  Petre  C.  N\scut la 2 octombrie
1926, în comuna Mor]eni, de lâng\ G\e[ti.
}\ran arestat în 1961, pentru c\ luase parte
la revolta din comun\, în cursul c\reia
]\ranii distruseser\ sediul colectivei agricole
[i î[i ridicaser\ cererile de înscriere,
care le fuseser\ smulse prin for]\. Activi[tii

de partid, însp\imânta]i, au fugit [i au
chemat armata. Securitatea a arestat peste
20 de ]\rani [i i-a dus la Pite[ti, unde au
fost tortura]i [i de unde au fost, apoi, trimi[i
la munc\ for]at\, în B\l]ile Dun\rii. Petre
Piciu a fost condamnat, prin H.C.M.
282/1958, la 48 de luni de munc\ for]at\.
Eliberat prin ordinul M.A.I. E/10.102, de
la 6 aprilie 1962.

PICOL},  Alexandru.  Arestat în 1950
[i condamnat la 20 de ani de munc\ silnic\,
în procesul înscenat în jurul Lega]iei
Franceze de la Bucure[ti.

PICO{,  Florian  I.  N\scut la 15 octombrie
1899, în comuna Galda de Jos. Membru
al Frontului Ap\r\rii Patriei Române,
condus de maiorul Nicolae Dabija, care
ac]iona în Mun]ii Apuseni [i Retezat
(Muntele Mare, Crac\u [i Mesentea). A
reu[it s\ scape, o dat\, din încercuirea
Securit\]ii, atunci când fusese descoperit\,
din cauza unei tr\d\ri, ascunz\toarea
partizanilor. Arestat, totu[i, în martie 1949,
torturat cu s\lb\ticie de Gheorghe Cr\ciun
[i echipa lui de tor]ionari [i condamnat,
prin sentin]a 848/20.10.1949 a Tribunalului
Militar Sibiu, la 20 de ani de munc\ silnic\.
Din acela[i lot cu Florian Pico[, au fost
executa]i, la 28 octombrie 1949, la Sibiu,
7 partizani, în frunte cu maiorul Dabija.
Ceilal]i, inclusiv Pico[, au fost du[i la
închisoarea din Cluj. Prin adresa
17.007/5.04.1950, colonelul Patriciu, [eful
Securit\]ii Cluj, cerea închisorii din
Cluj predarea a 6 condamna]i cu pedepse
de peste 15 ani: “Rug\m a preda delegatului
nostru pe urm\torii de]inu]i ce se afl\
încarcera]i în penitenciarul d-voastr\ [i
care ne sunt necesari pentru cercet\ri:
Pico[ Florian, Florin Mihai, Dalea
Emil, Olteanu Emil, Beldeanu Ion [i
M\rgineanu Petre”. To]i ace[tia au fost
executa]i, în noaptea de 5 aprilie 1950,
de c\tre Gheorghe Cr\ciun, din ordinul
lui Alexandru Nicolski. Dup\ 7 ani de
la asasinat, familia lui Petre M\rgineanu
a fost informat\, pentru a se acoperi crima,
c\ acesta [i ceilal]i 5 colegi de lot ar fi
murit la închisoarea Aiud. Au fost înregistra]i,
ca deceda]i, [i în registrul special al Sfatului
Popular din Cluj, în 1957.
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PICO{,  Gheorghe.  }\ran din comuna
Galda de Jos. Membru al Frontului Ap\r\rii
Patriei Române, condus de maiorul Nicolae
Dabija. Arestat [i ucis în ancheta Securit\]ii
Sibiu, al\turi de alte 10 persoane.

PICSI  (?).  Avocat din Arad. Arestat
[i condamnat în lotul lui Szoboszlai Aladar.
A murit la închisoare.

PICTSCH,  Adalbert.  N\scut în 1887.
Avocat din Arad. Arestat în 1956, în lotul
preotului Szoboszlai Aladar, [eful unei
organiza]ii anticomuniste. A murit la 26
noiembrie 1958, la închisoarea Gala]i.

PICU,  Dan-LLucian.  N\scut la 2 mai
1938, la Sfântu-
Gheorghe. Fiul unui
judec\tor [i al unei
farmaciste (al c\rei
tat\ fusese de]inut
politic). Student în
anul III la Facultatea
de Mecanic\ din

Bra[ov. “Demascat”, într-o [edin]\ public\,
de c\tre comuni[tii din facultate, la 23
octombrie 1958. Învinuit de Füro Iuliu,
secretar B.O.B., ca “du[man al poporului”,
care d\duse dovezi de “cosmopolitism” [i
avusese o “atitudine retrograd\”. Dan Picu
a fost exclus din facultate [i nevoit s\ se
angajeze ca fochist. Arestat de Securitatea
Bra[ov, judecat, începând cu 21 ianuarie
1959, [i condamnat, prin sentin]a 135/16.04.1959
a Tribunalului Militar Sibiu, pronun]at\
de pre[edintele completului, Drago[ Cojocaru
(cel care pronun]ase numeroase condamn\ri
la moarte ale partizanilor anticomuni[ti),
la 8 ani de închisoare. În sentin]\ se spuneau
urm\toarele: “Interoga]i în instan]\, inculpa]ii
nu recunosc nici una din faptele ce le-au
fost puse în sarcin\, ele îns\ se dovedesc
cu depozi]iile martorilor: Parfenie, Enache
Iulian, Grama Eugen, Lupa[cu Paraschiv,
Iavorschi Pavel, Füro Iuliu”. Dup\ condamnare,
Dan Picu a fost de]inut la: Bra[ov, Codlea,
Jilava, Strâmba, Stoene[ti [i Gherla, de
unde a fost eliberat, prin gra]iere, la 14 mai
1963. Iuliu Füro (n\scut în 1939, la Bra[ov),
denun]\torul lui Dan Picu, cel care
poart\ principala vin\ pentru anii de deten]ie
ai acestuia, a ajuns, dup\ 1989, deputat din
partea P.R.M. [i delegat al României pe
lâng\ Parlamentul European. Un alt martor

al acuz\rii în procesul lui Picu a fost Nicolae
Parfene, pretinsul revolu]ionar din 1989,
dar despre care Vlad Nicolae scria, în Garda
Tineretului Român: “A încercat acest
Parfene s\-l duc\, cu ma[ina personal\,
din Bra[ov la Bucure[ti, pe c\i ocolite,
pe tov. Gheorghe Pan\ [lider comunist,
membru în C.C., fost primar al Bucure[tiului,
responsabil de distrugerea patrimoniului
istoric al ora[ului; n.n.], f\r\ s\ [tie, pas\mite,
pe cine avea în ma[in\, dar a  fost interceptat
la Bran. Este, acest Parfene, una [i aceea[i
persoan\ cu acela care s-a coco]at în func]ia
de pre[edinte al organiza]iei Amnesty
International – filiala Bra[ov”.

PICU,  Emil.  N\scut în 1896, în comuna
Poiana – Dolj. În-
v\]\tor domiciliat
în Craiova (Parcul
Crizantemelor, nr.
21). Arestat în 1958,
învinuit c\ ar fi fost
unul dintre ini]iato-
rii împotrivirii la
colectivizarea

agricol\. Torturat la Securitatea Craiova,
de un c\pitan anchetator, care i-a înscenat
[i procesul. Condamnat, de Tribunalul
Militar Craiova, la 8 ani de munc\ for]at\.
Deten]ia la Br\ila, Ostrovul Mare
(unde a participat, 3 ani [i jum\tate, la
construirea unui dig) [i Periprava
(unde a t\iat stuf). A reu[it, cu greu, s\
supravie]uiasc\ muncii infernale [i a fost
eliberat, prin gra]iere, în 1964. S-a stabilit
la Craiova. 

PICU,  Florea  P.  N\scut la 28 iulie
1910, în comuna Poiana Mare-Calafat –
Dolj. Arestat la 11 iunie 1959 [i torturat
la Securitatea Craiova, pentru c\ ar fi fost
membru al Mi[c\rii Legionare [i pentru
c\ “adusese injurii membrilor de partid
[comunist; n.n.]”. Judecat, într-un proces
înscenat, fiind acuzat c\ îndemnase oamenii
s\ nu primeasc\ p\mânturile care le
fuseser\ repartizate de Sfatul Popular, în
locul celor care le fuseser\ furate prin
colectivizarea for]at\, s\ nu se înscrie
în colectiva agricol\, s\ nu mearg\ la
munc\ [i s\-[i ia atelajele confiscate.
Condamnat la 10 ani de munc\ silnic\.
Deten]ia în lag\re din B\l]ile Dun\rii. 
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PIELARU,  Marin.  Din Pite[ti. Arestat
la 30 septembrie 1954 [i condamnat pentru
“uneltire”. Deten]ia la Securitatea din
Uranus (Bucure[ti), Jilava, Codlea, Poarta
Alb\ [i Gherla. La 30 septembrie 1957,
în loc s\ fie eliberat, a fost trimis,
pentru înc\ 5 ani, cu domiciliu obligatoriu,
în B\r\gan. Eliberat la 28 septembrie
1962.

PIELE,  {tefan.  Mecanic de 39 de ani,
din Bucure[ti. R\nit în seara de 24 februarie
1945, în timpul manifesta]iei de sprijnire
a prim-ministrului, generalul Nicolae
R\descu, din fa]a Ministerului de Interne.
Ma[ina comunist\, din care s-a tras din
plin asupra mul]imii, a trecut pe str.
Academiei [i a l\sat în urm\ 4 mor]i [i
30 de r\ni]i.

PIELEANU,  Constantin.  Arestat în
1951, fiind considerat principalul element
de lag\tur\ între partizanii din Câmpulung-
Muscel. Anchetat la Securitatea din Pite[ti.

PIENCZYKOWSKY,  Iosif.  Condamnat
în 1961, de Tribunalul Militar Bucure[ti.
Deten]ia la Securitatea din Uranus [i Aiud.
Eliberat la 31 ianuarie 1969, dup\ ce
executase 7 ani [i 6 luni de închisoare.

PIEPT|NARU,  Ion.  N\scut la 30
iulie 1918, la Reca[ – Timi[. Domiciliu
obligatoriu în B\r\gan, din 1951.

PIERSIC.  Medic veterinar. Tat\l
actorului Florin Piersic. De]inut politic.

PIETRARU.  Membru P.S.D. In-
dependent, arestat în 1949, în grupul celor
r\ma[i fideli liniei lui Constantin-Titel
Petrescu. Deten]ia la Ocnele Mari.

PIETRARU,  Claudiu.  C\pitan. În
calitate de comandant al Batalionului 1
din Sectorul 363 Lucru de pe litoralul
M\rii Negre, a luat parte la executarea,
din ordin sovietic, a fortifica]iilor care ar
fi trebuit s\ serveasc\ în cazul izbucnirii
unui conflict generalizat, între URSS [i
SUA, în contextul escalad\rii R\zboiului
din Coreea. Arestat în 1952, al\turi de
al]i aprox. 15 ofi]eri vechi, din Armata
Regal\, acuza]i de “sabotaj”, în scopul
de a oferi vinova]i pentru lucr\rile inutile
de pe litoral. Anchetat cu brutalitate [i
condamnat, prin sentin]a 515/19.12.1953
a Tribunalului Suprem – Colegiul Militar,
la 12 ani de închisoare, pentru “sabotaj”.

În aceea[i perioad\, fuseser\ executa]i
cei acuza]i de sabotarea lucr\rilor de la
Canal. Dezastrul economic produs de po-
litica impus\ de Moscova trebuia justificat,
prin  orice mijloace. Dup\ 2 ani, producându-
se o relaxare în politica interna]ional\,
Claudiu Pietraru a fost gra]iat, prin decretul
535/8.12.1955, împreun\ cu to]i ceilal]i
membri ai lotului.

PIETREANU,  Ilarion  I.  Din Târgu-
C\rbune[ti – Gorj. Arestat la 26 iunie
1959 [i dus la penitenciarul din Craiova,
comandat de maiorul Ionescu, unde a stat
în celul\ cu 2 preo]i adu[i de la Securitatea
Craiova, mutila]i în b\taie. Dup\ câteva
zile, a fost dus, într-un grup de aresta]i
necondamna]i, la Periprava, unde a
fost supus regimului de munc\ for]at\
[i b\t\ilor c\pitanului Copilu [i plutonierului
Ue[u. Dup\ 3 luni, a fost mutat în lag\rele
de munc\ for]at\ din B\l]ile Dun\rii.
La jum\tatea lui noiembrie 1959, a fost
dus din nou la Periprava [i obligat s\
lucreze la t\iatul stufului, în plin\
iarn\, îmbr\cat numai cu hainele de var\,
în care fusese arestat. B\tut [i înfometat.
La 20 ianuarie 1960, a fost trimis pe un
[lep, la închisoarea Gala]i, de unde, dup\
10 zile, a ajuns la Jilava. Dup\ alte 10
zile, a fost dus la închisoarea Craiova,
unde a stat, într-un regim de crunt\ foamete
[i teroare, pân\ la 26 iunie 1962, în aceea[i
celul\ cu preotul Ion Cern\ianu, din Târgu-
Jiu, [i cu avocatul Hotinceanu, din Craiova.
Eliberat la 26 iunie 1962, i s-a înmânat
biletul de eliberare, care con]inea num\rul
deciziei prin care fusese condamnat
administrativ. Adoua zi, biletul de eliberare
i-a fost luat de un ofi]er de securitate, care
i-a spus c\ nu trebuia s\ p\streze acel
bilet, pentru c\ arestarea lui fusese o
gre[eal\. Ilarion Pietreanu a fost înfometat,
b\tut [i supus muncii for]ate timp de 3
ani, f\r\ s\ primeasc\ vreo explica]ie
de la “justi]ia” comunist\.

PIETRO,  Roman  S.  Din Ploie[ti.
Arestat de Securitatea Ploie[ti. Deten]ia
1 an [i 6 luni.  

PIETRO{EANU,  Ion.  N\scut la 19
august 1906, în comuna Valea Lung\ –
Dâmbovi]a. Preot ortodox. Condamnat,
prin sentin]a 1.595/14.09.1959 a Tribunalului
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Raional Câmpina, la 5 ani de închisoare,
pentru “uneltire”. Eliberat, prin gra]iere,
în 1960.

PIETSCH,  Adalbert.  N\scut în 1887.
Avocat. Arestat [i condamnat. A murit
la 26 noiembrie 1958, la închisoarea
Gala]i.

PIGUI,  Ioan.  N\scut în 1900, la
Pe[ti[ani – Gorj. Preot ortodox, paroh în
comuna Boziceni, de lâng\ Roman. Arestat
în vara lui 1948 [i eliberat sub presiunea
enoria[ilor. Rearestat dup\ o s\pt\mân\.
Deten]ia, 12 ani. Eliberat în 1960, a slujit
la Hemeiu[ – Bac\u [i Bote[ti – Neam].
Arestat înc\ o dat\, în 1970, [i condamnat,
prin sentin]a 298/25.09.1970 a Tribunalului
Militar Ia[i, pentru “uneltire”, în lotul lui
Gheorghe Miron.

PIGULEA,  Vasile.  }\ran din Banat.
Domiciliu obligatoriu în B\r\gan, la
M\z\reni, 4 ani, de la 18 iunie 1951.

PIGULEAC,  Nicolae  M.  N\scut în
1907, în comuna Bogd\ne[ti – Briceni
(Basarabia). Condamnat în 1945, la 10
ani de munc\ silnic\, pentru “agita]ie
antisovietic\”.

PIHAL},  Ioan  T.  N\scut la 29 august
1880, în comuna R\chi]i – Boto[ani.
Domiciliat la Cluj. Arestat la 1 iulie 1954,
pentru “activitate intens\ împotriva clasei
muncitoare”. Condamnat la 12 ani de
munc\ silnic\. Deten]ia la Cluj [i Gherla,
unde a murit, la 24 martie 1960, în condi]ii
de exterminare.

PIHIT,  Evghenia  V.  Vezi Pihit, Va-
sile S.

PIHIT,  Iacov  V.  Vezi Pihit, Vasile S.
PIHIT,  Maria  V.  Vezi Pihit, Vasile S.
PIHIT,  Natalia  V.  Vezi Pihit, Vasile S.
PIHIT,  Vasile  S.  N\scut în 1914, în

comuna Maximovca – Anenii Noi
(Basarabia). Deportat în 1949, în Irkutsk,
împreun\ cu so]ia, Zinovia (n\scut\ în
1919) [i copiii, Natalia (n. 1937), Iacov
(n. 1939), Evghenia (n. 1942) [i Maria
(n. 1946).

PIHIT,  Zinovia.  Vezi Pihit, Vasile S.
PIKLOR,  Katalin.  N\scut\ în 1915,

la Curtici – Arad. Arestat\ în 1951 [i
condamnat\, de Tribunalul Militar Timi[oara,
la 2 ani de închisoare. Deten]ia la Arad
[i Timi[oara.

PIKLOR,  Michael.  N\scut la 20 martie
1913, în Bencecul de Sus – Timi[. Deportat
în URSS, la 15 ianuarie 1945. Amurit la
31 octombrie 1945, în lag\rul Stalino din
bazinul carbonifer Donbas, în condi]ii
de exterminare prin munc\ for]at\.

PILASIEVSCHI,  Ana.  Vezi Pilasievschi
Pavel O.

PILASIEVSCHI,  Elena  P.  Vezi
Pilasievschi Pavel O.

PILASIEVSCHI,  Pavel  O.  N\scut în
1880, la Chi[in\u – Basarabia. Condamnat
în 1949, fiind învinuit de “colabora]ionism”.
Deportat în Tiumen, împreun\ cu so]ia,
Ana (n\scut\ în 1889) [i fiica, Elena
(n. 1921).

PILATH,  Josef.  N\scut în 1898, în
comuna Ferdinand – Timi[. Deportat
în 1945, în URSS, la munc\ for]at\ în
bazinul Done], unde a [i murit.

PILATH,  Josef.  N\scut în 1915, la
Bistra – Cara[-Severin. Deportat în URSS.
Amurit la 30 decembrie 1945, în bazinul
carbonifer Done], în condi]ii de exterminare
prin munc\ for]at\.

PILCA,  Traian.  Preot ortodox din
Satu-Mare. Arestat în 1953 [i condamnat
la 3 ani de închisoare, pentru “uneltire”.
Recursul i-a fost acceptat [i a fost eliberat,
la 7 decembrie 1953.

PILEA,  Ion  Gh.  Din Târgu-Jiu. Arestat
în timp ce încerca s\ treac\ frontiera.
Condamnat [i de]inut, de la 29 mai 1961.
Eliberat, prin gra]iere, la 14 aprilie 1964.

PILGER,  Dorothea.  Din comuna
Lovrin – Timi[ (nr. 568). De etnie german\.
Deportat\ în 1945, în URSS, la munc\
for]at\. A murit în Donbas.

PILIPIAC,  Nicolae.  Din comuna
Opri[eni – Bucovina de Nord. Deportat
în 1941, în Siberia, unde a murit în condi]ii
de exterminare. Numele lui este înscris
pe troi]a de la Opri[eni, printre cele 54
de nume ale victimelor pe care sovieticii
le-au f\cut în comun\.

PILIPICI,  Ana  A.  Vezi Pilipici, Anas-
tase F.

PILIPICI,  Anastase  F.  N\scut în 1892,
la Gura Camencii – Basarabia. Fost primar
P.N.}. Ucis de sovietici, în 1941. So]ia,
Efimia (n\scut\ în 1892) [i copiii, Isidor
(n. 1925), Ana (n. 1928) [i Gheorghe
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(n. 1931) au fost deporta]i în 1941, în
Tomsk.

PILIPICI,  Efimia.  Vezi Pilipici, Anas-
tase F.

PILIPICI,  Gheorghe  A.  Vezi Pilipici,
Anastase F.

PILIPICI,  Isidor  A.  Vezi Pilipici,
Anastase F.

PILJER,  Franz.  N\scut la 28 martie
1913, la Jimbolia. Arestat de N.K.V.D.,
la 15 ianuarie 1945, [i deportat la munc\
for]at\. Amurit în URSS, la 31 decembrie
1947, în condi]ii de exterminare.

PILLAT,  Alexandrina  V.  N\scut\ la
28 iulie 1898, la Târgovi[te. C\s\torit\,
prima oar\, cu Dimitrie Micescu (fratele
mai mare al renumitului avocat Istrate
Micescu) [i a doua oar\ cu colonelul
Vintil\ Pillat. Arestat\ la 15 mai 1950,
în baza deciziei M.A.I. 23/1950. Condamnat\
la 6 luni de munc\ for]at\, pentru c\,
împreun\ cu alte câteva zeci de persoane,
vizionase, la Biblioteca Englez\ din
Bucure[ti, un film în culori despre Olimpiada
din 1948. Eliberat\ la 15 noiembrie 1950,
conform ordinului M.A.I. 367/14.11.1950.
În 1960, a scris de mân\, dup\ dictarea
unei rude, o carte po[tal\ pe care aceasta
a trimis-o, în Bucure[ti, [efului unei
institu]ii civile, pe care l-a acuzat c\ se
“d\duse cu ru[ii”. Alexandrina Pillat a
fost rearestat\, la 23 ianuarie 1961, al\turi
de ruda care trimisese cartea po[tal\, în
baza mandatului 234/24.01.1961. Anchetat\
la Securitatea din Uranus, unde i s-a
înscenat procesul. Condamnat\, prin
sentin]a 332/1961 a Tribunalului Militar
Bucure[ti, la 5 ani de închisoare, pentru
“uneltire”. Deten]ia la Jilava [i Miercurea-
Ciuc, de unde a fost eliberat\, prin gra]iere,
la 14 aprilie 1964, conform decretului
176/1964.

PILLAT,  Constantin  (Dinu)  I.  N\scut
la 22 noiembrie 1921,
la Bucure[ti (domi-
ciliat în str. Ion }\-
ranu, nr. 6). Fiul
poetului Ion Pillat,
înrudit cu Br\tienii.
Profesor [i cercet\-
tor. Arestat la 26
martie 1959 [i ju-

decat, punându-i-se  în sarcin\ diverse
acuza]ii, cele mai multe dintre ele imagi-
nare. Ar fi fost, pe rând: legionar; liberal;
agent al spionajului englez (informator
al lui Porter); organizator de “ac]iuni
subversive”, împreun\ cu români pleca]i
în Occident, unde trimisese un memoriu
în care critica regimul comunist; agitator
în interiorul ]\rii, prin “comentarii
du[m\noase” la adresa regimului etc.
Întâlnirile literare la care participase au
fost transformate în “complot” [i Dinu
Pillat a fost inclus într-un lot de 23 de
inculpa]i, intelectuali de seam\ ai României,
printre care: Constantin Noica, Alexandru
Paleologu, Nicu Steinhardt, Al. O. (P\storel)
Teodoreanu [.a. Acuzarea a folosit 32 de
martori [i a mai format [i alte loturi de
de]inu]i, pe care i-a condamnat pentru
“omisiune de denun]”, în leg\tur\ cu lotul
Noica – Pillat. Dinu Pillat a fost condamnat,
prin sentin]a 24/1.03.1960, semnat\ de
colonelul Adrian D. Dimitriu, la 25 de
ani de munc\ silnic\, pentru “crim\ de
uneltire contra ordinii sociale”, la care s-
au mai ad\ugat [i alte pedepse, mai mici.
Ancheta [i înscenarea procesului au fost
f\cute de c\pitanul Ion Preda, sub conducerea
lui Gheorghe Enoiu, cunoscutul anchetator
[i tor]ionar-[ef de la Securitatea Uranus.
Dinu Pillat a trecut prin închisorile Jilava
[i Boto[ani, de unde a fost eliberat,
prin gra]iere, în 1964.     

PILLAT,  Constantin  (Costache)  L.
N\scut la 18 aprilie
1908, la Boto[ani.
Domiciliat în
Bucure[ti (str. Barbu
Delavrancea, nr. 52).
Avocat, mo[ier [i
frunta[ P.N.L., înrudit
cu Br\tienii. Deputat
P.N.L. de Boto[ani.

L-a p\lmuit pe dr. Petru Groza, dup\
congresul de înfiin]are a Frontului Plugarilor.
Arestat [i condamnat, în 1949. Deten]ia
la Jilava [i Gherla, unde a trecut prin
reeducare, fiind torturat, în camera
104, de o echip\ format\ din }anu Popa,
Mihai Livinschi, Cornel Popovici, Vasile
Pu[ca[u, Mircea Târnoveanu [.a. B\tut
într-un mod bestial, cu picioare de pat,
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cozi de m\tur\, curele; obligat s\ m\nânce
fecale [i mâncare în care reeduca]ii turnaser\
excesiv de mult\ sare, f\r\ s\ îi dea ap\
de b\ut. Vopsit pe fa]\ [i îmbr\cat caraghios,
obligat s\ poarte în jurul gâtului un colac
de W.C. [i s\ recite poezii în care se auto-
batjocorea, în prezen]a directorului
închisorii. Torturile au durat între 22
ianuarie [i 26 martie 1951, fiind for]at s\
ofere informa]ii [i s\ recunoasc\ rela]iile
pe care le avusese cu anglo-americanii.
“Sf\tuit” de Cornel Popovici, i-a cerut
lui }anu Popa s\ îl lase s\ mearg\ la
ofi]erul politic Constantin Av\danei,
promi]ând c\ avea s\ furnizeze informa]ii
Securit\]ii. La 26 martie 1951 a semnat
un angajament de colaborare cu Securitatea.
De la Gherla, a fost trimis într-un lag\r
de munc\ for]at\, la One[ti, ca de]inut
administrativ. Amai fost de]inut la Suceava
(1952) [i Borze[ti. La 3 iulie 1953 a fost
anchetat de Ion Olaru, la închisoarea
Râmnicu-S\rat. La 25 octombrie 1954
se afla la închisoarea V\c\re[ti, de
unde a fost dus s\ depun\ m\rturie, ca
martor al acuz\rii, în procesul reeduca]ilor
din echipa lui Eugen }urcanu, folosi]i de
Securitate ca unelte, la Pite[ti, Gherla etc. 

PILLAT,  Florica  I.  N\scut\ la 21
noiembrie 1909. Domiciliu obligatoriu
(ultimul, la Piatra-Neam], str. Bistri]ei,
nr. 28). Arestat\ la începutul lui 1958,
torturat\ în ancheta Securit\]ii din Bac\u
[i judecat\, într-un lot de fo[ti mo[ieri,
disloca]i dup\ confiscarea mo[iilor, de
la 3 martie 1949. Din acela[i lot, alc\tuit
din aprox. 10 persoane, au f\cut parte
[i Alexandru Flondor, Vladimir Ghica [i
Henric Tarangul, descenden]ii unor vechi
neamuri boiere[ti. Condamnat\, prin
sentin]a 328/28.05.1959, la 23 de ani
de munc\ silnic\. Prin decizia 1.334 a
Cur]ii Supreme de Justi]ie, s-a examinat
recursul în anulare înaintat de procurorul-
general [i s-a hot\rât casarea sentin]ei de
condamnare, constatându-se c\ instan]a
se pronun]ase în mod eronat. În consecin]\,
Curtea Suprem\ de Justi]ie a hot\rât
achitarea fo[tilor mo[ieri. La data acestei
hot\râri, mul]i dintre ace[tia muriser\
deja, din cauza torturilor la care fuseser\
supu[i, în timpul anchetelor, [i a regimului
de exterminare din închisorile comuniste.

PILLAT,  Maria  (mama lui Pillat,
Constantin-Dinu I.). So]ia poetului Ion
Pillat. Mo[iereas\. Domiciliu obligatoriu
la Miercurea-Ciuc, de la 3 martie 1949.
În 1952,  se g\sea la închisoare.

PILLAT,  Monica  (so]ia lui Pillat,
Constantin-Dinu I.). Arestat\.

PILLAT,  Vasile.  Mo[ier [i magistrat.
Condamnat, pentru “crim\ de uneltire”.
În 1952, era la închisoare.

PILLES,  Nikolaus.  N\scut la 19
ianuarie 1902, în
comuna Bulg\ra[ –
Timi[ (nr. 424).
Deportat în URSS,
la munc\ for]at\. A
murit în 1945, în
lag\rul Stalino-
Donbas. 

PILU.  Tâmplar. Condamnat în 1950.
Deten]ia la Jilava [i Aiud (1952).

PILZ,  Samuel.  N\scut în 1879, la
{emlac – Arad (nr. 520). Ucis în 1945,
în timp ce încerca s\ se refugieze din
calea trupelor sovietice.

PIMEN.  Stare]ul Schitului de la Pe[-
tera Ialomicioarei. Condamnat pentru c\
îl g\zduise pe colonelul Gheorghe Arsenescu,
partizan anticomunist. Deten]ia la Aiud,
unde [i-a p\strat intact\ demnitatea
evlavioas\.

PINARD,  Jacqueline.  Fran]uzoaic\
arestat\ în 1950 [i condamnat\ în procesul
înscenat în jurul Lega]iei Franceze de
la Bucure[ti. Deten]ia la M.A.I., Mislea
[i Jilava.

PINARU,  Teodor  H.  N\scut la 25
iunie 1924, în comuna B\i[e[ti – Suceava.
Condamnat, de Tribunalul Militar Ia[i,
la 5 ani de închisoare, pentru “uneltire”.

PINCA{,  Dimitrie  E.  Vezi Pinca[,
Efim I.

PINCA{,  Efim  I.  N\scut în 1902,
în raionul Briceni – Basarabia. Acuzat
de “colabora]ionism” [i deportat în 1949,
în Kurgan (Siberia), împreun\ cu so]ia,
Zinaida (n\scut\ în 1905) [i copiii, Lidia
(n. 1934) [i Dimitrie (n. 1938).

PINCA{,  Lidia  E.  Vezi Pinca[,
Efim I.

PINCA{,  Zinaida.  Vezi Pinca[,
Efim I.
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PINCEVSCHI,  Emanuil  S.  N\scut
în 1904, la Chi[in\u – Basarabia. Comerciant.
Deportat în 1949, în Tiumen, împreun\
cu so]ia, Margarita.

PINCEVSCHI,  Gher[  A.  N\scut în
1907, la F\le[ti – Basarabia. Condamnat
în 1941, de sovietici, la 8 ani de munc\
silnic\, pentru “na]ionalism” [i leg\turi
cu Jandarmeria român\.

PINCEVSCHI,  Margarita.  Vezi
Pincevschi, Emanuil S.

PINCIU,  Dan-OOctavian.  N\scut la 28
decembrie 1937. Botezat de un prieten
al tat\lui s\u, care era director al Liceului
Comercial din Giurgiu [i prefect de Vla[ca.
Medic anatomo-patolog [i profesor,
din Giurgiu. Deportat, timp de 2 ani,
împreun\ cu familia, la Cobaia – Dâmbovi]a.
Amuncit ca sondor, pentru a-[i între]ine
so]ia [i cei doi copii, Mariana [i Octavian.
La întoarcere, [i-a g\sit casa ocupat\
de chiria[i [i devastat\. Nu a mai primit
nici o catedr\, a[a c\ a fost nevoit s\
tr\iasc\ din stup\rit. Fiul s\u, Octavian,
a urmat [i el Medicina, ajungând [ef al
Cabinetului de Medicin\ Legal\ al jude]ului
Giurgiu (2004).

PINCIU,  Mariana.  Vezi Pinciu, Dan-
Octavian.

PINCIU,  Octavian.  Vezi Pinciu, Dan-
Octavian.

PINCIUC,  Ana.  Vezi Pinciuc, Iosif P.
PINCIUC,  Fiodor  S.  N\scut în 1880,

în comuna Cernoleuca – Dondu[eni
(Basarabia). Deportat, ca “sectant”, în
1949, în regiunea Amur, împreun\ cu
so]ia, Maria [i fiul, Victor (n\scut în 1921).

PINCIUC,  Iosif  P.  N\scut în 1880,
în ora[ul B\l]i – Basarabia. Deportat la
6 iulie 1949, în Irkutsk, împreun\ cu so]ia,
Ana (n\scut\ în 1882).

PINCIUC,  Maria.  Vezi Pinciuc, Fio-
dor S.

PINCIUC,  Victor  F.  Vezi Pinciuc,
Fiodor S.

PINCOVICI,  Pinco.  Arestat în 1958.
Deten]ia la Jilava [i în lag\re de munc\
for]at\ din B\l]ile Dun\rii.

PINCOVICI,  Samuel.  N\scut în 1904.
A murit în 1952, la închisoare (se pare,
Gherla).

PINGHIREAC,  S.  H.  Din satul Hor-
bova – Her]a. Victim\ a represiunii sovie-
tice din 1941. Numele lui se g\se[te pe
troi]a din curtea bisericii din Horbova.

PINGIC|,  Gheorghe.  }\ran din
B\l\ne[ti – Boto[ani. Arestat la 22 octombrie
1948, pentru c\ luase parte la o r\scoal\
împotriva cotelor. De]inut, aproape 3 ani,
la Ia[i, Gala]i, Gherla [i Poarta Alb\.

PINKOVSCHI,  Filimon  (al lui Filip).
}\ran din comuna P\tr\u]ii de Sus –
Storojine] (Bucovina). Una dintre cele
50 de victime pe care sovieticii le-au f\cut
în comun\, în 1941, [i ale c\ror nume se
g\sesc pe troi]a din curtea bisericii din
P\tr\u]i.

PINNEL,  Elisabeta.  N\scut\ în 1877,
la Ceanul Mare – Timi[. Omorât\ în
octombrie 1944, pe când încerca s\ plece
din România, pentru a se refugia din calea
trupelor sovietice.

PINPINCAS,  Sarelli.  Ziarist din
Bucure[ti. Condamnat în 1950, pentru
“discu]ii du[m\noase”. Deten]ia la Jilava,
Peninsula [.a.

PINTEA,  Anton.  Condamnat în 1957.
Deten]ia la Sibiu, Jilava, Gherla [i în
lag\re de munc\ for]at\.

PINTEA,  Ciprian  O.  N\scut la 8
octombrie 1963, la Bra[ov. L\c\tu[ la
Uzina de Autocamioane. Arestat pentru
participare la manifesta]ia anticomunist\
de la 15 noiembrie 1987, de la Bra[ov.
Ap\truns în sediul P.C.R. [i a aruncat pe
fereastr\ ca[cavalul pe care l-a g\sit
în\untru, [i de care “m\rimile” comuniste
se puteau bucura, în timp ce popula]ia
era înfometat\. Ciprian Pintea î[i aminte[te:
“Cea mai frumoas\ zi a fost când, la 15
noiembrie 1987, am v\zut tabloul lui
Ceau[escu arzând”. Torturat la Securitatea
Bra[ov; iat\, din nou, câteva amintiri ale
lui Pintea: “La Bra[ov, am stat într-o
celul\ unde altceva nu auzeam, decât
gemete [i ]ipete de oameni b\tu]i, iar
câinii mili]ienilor l\trau infernal”. Anchetat
[i la Bucure[ti. Condamnat, prin sentin]a
2.823/3.12.1987, semnat\ de pre[edintele
completului, Stelian Pan\, [i de procurorul
{tefan Roman, la 1 an [i 6 luni de închisoare,
cu suspendare. Domiciliu obligatoriu
la Gala]i (munc\ for]at\, la {antierul
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Naval), apoi la Medgidia, unde era în
permanen]\ supravegheat [i chemat la
Mili]ie.

PINTEA,  Dumitru.  }\ran din jude]ul
Neam]. Arestat în octombrie 1949, cu un
grup de partizani anticomuni[ti din G\rzile
Decebal. Condamnat, prin sentin]a 166/1950.
Deten]ia la Ia[i, Gherla [i în lag\re de
munc\ for]at\.

PINTEA,  Dumitru.  N\scut la 1
iulie 1932, la Ige[ti, în Bucovina care
avea s\ fie ocupat\ de sovietici. Refugiat
în România. Domiciliu obligatoriu în
B\r\gan, de la 18 iunie 1951.

PINTEA,  Eugen.  Fiul preotului din
comuna Lechin]a –
Mure[. Student la Fa-
cultatea de Medicin\
din Cluj. Arestat în
1948, cu grupul de
partizani anticomu-
ni[ti din p\durea Fe-
tea de pe Târnave.
Torturat la Securita-

tea Sibiu. Unul dintre cei 11 partizani
executa]i, f\r\ judecat\, din ordinul lui
Gheorghe Cr\ciun. Se pare c\ este unul
[i acela[i cu PINTEA, Bubu, student la
Cluj, r\nit în confrunt\rile de la Sibiu cu
Securitatea, împreun\ cu Ion Golea [i
Axente P\curar. Exist\ unele informa]ii
c\ ar fi fost arestat [i împu[cat în august
1948, pe Câmpia Libert\]ii din Blaj. 

PINTEA,  Gheorghe.  N\scut la 10
ianuarie 1925. Strungar din S\vâr[in.
Arestat în 1949 [i condamnat, de Tribunalul
Militar Bucure[ti, la 7 ani de închisoare.
Eliberat în 1956.

PINTEA,  Nicolae.  N\scut la 10
noiembrie 1925. Strungar din Arad, arestat
la 29 noiembrie 1949 [i condamnat, de
Tribunalul Militar Bucure[ti, la 7 ani
de închisoare, pentru convingerile lui
religioase. Eliberat la 10 iulie 1954.

PINTEA,  Petru.  }\ran din {epreu[
– Arad. Arestat în noaptea de 2 spre 3
august 1949, pentru c\ îi ascunsese pe
fra]ii Stana, urm\ri]i de Securitate fiindc\
participaser\ la r\scoala ]\r\neasc\ din
{epreu[. Condamnat la 3 ani de închisoare
[i eliberat în 1952.

PINTEA,  Sever.  Din Timi[oara.
Condamnat, prin decretul 377/30.08.1951,
la 6 luni de munc\ for]at\.

PINTEAC,  Irina  A.  N\scut\ în 1890,
în comuna M\r\ndeni – F\le[ti (Basara-
bia). Condamnat\ în 1945, de sovietici,
la 10 ani de munc\ silnic\, pentru “co-
labora]ionism”. Reabilitat\ post-mortem,
în 1990.

PINTECAN,  Ion.  N\scut în 1936.
}\ran mort la închisoarea din Alba-Iulia,
la 20 noiembrie 1958.

PINTECAN,  Nicolae.  Elev din Reghin.
Condamnat în 1949. Deten]ia la Târg[or,
unde s-a opus reeduc\rii [i în lag\rul
de munc\ for]at\ de la Midia.

PINTILEI,  Gheorghe.  Din satul
Mihoreni – Her]a. Deportat, într-un grup
de 34 de cons\teni, împreun\ cu so]ia,
Profira [i fiul, Mircea, n\scut în 1926 (cf.
Almanahul }ara Fagilor, 1995, pp. 153-
54).

PINTILEI,  Mircea  Gh.  Vezi Pintilei,
Gheorghe.

PINTILEI,  N.  D.  Din satul Horbova
– Her]a. Una dintre cele 52 de victime
ale ocupa]iei sovietice, care sunt înscrise
pe troi]a din curtea bisericii din Horbova.

PINTILEI,  Profira.  Vezi Pintilei,
Gheorghe.

PINTILEI,  Vasile.  Din comuna
Probote[ti – Her]a. Deportat  în Siberia,
într-un grup de 38 de ]\rani. Au murit cu
to]ii, în condi]ii de exterminare.

PINTILEI,  Vasile  V.  Din comuna
Probote[ti – Her]a. Împu[cat de sovietici,
în noaptea de 6 spre 7 februarie 1941,
în cadrul masacrului de la Lunca, împreun\
cu al]i 6 cons\teni.

PINTILESCU,  Liviu.  Student la
Facultatea de Medicin\ din Bucure[ti.
Membru al organiza]iei Români, uni]i-
v\ împotriva comunismului! (R.U.I.C.),
care era condus\ de Grigore Brâncu[i.
Arestat la 24 aprilie 1949, în prima zi
de Pa[ti. Dus în celula 7 de la Securitatea
din Calea Rahovei [i torturat în anchet\.
Pân\ la proces, a fost de]inut la Jilava.
Condamnat.

PINTILESCU,  {tefan  (Stelian).
Comandor de avia]ie din Bucure[ti.
Condamnat în 1949, de Tribunalul Militar
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