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Bucure[ti. Deten]ia la Jilava (unde a fost
b\tut cu bestialitate, la 10 noiembrie 1949,
în celula 17, împreun\ cu Sabin Ivan,
viitorul autor al volumului Anchetat,
anchetator, de c\tre Maromet [i echipa
sa de gardieni), Peninsula (inclus în
Brigada “O.2” disciplinar\, s-a opus
regimului de exterminare prin munc\
for]at\ [i a fost mutat, în lan]uri, la 11
noiembrie 1952, împreun\ cu Matei
B\nic\, Nistor Man, Matei Mang, Remus
Radina [i Ion Tofoleanu), Poarta Alb\
(de la 12 noiembrie 1952) [i Gale[, unde
a intrat într-o alt\ grev\, la 19 ianuarie
1953.
PINTILIE. Student la filosofie [i
medicin\. Arestat în aprilie 1945. Deten]ia
în lag\rul de la Caracal.
PINTILIE, Aurel. Condamnat în 1949.
Deten]ia la Jilava, Pite[ti, Gherla [i
Peninsula, unde a lucrat [i în brigada
lui Iacob Lisnic, de]inut cu un comportament
irepro[abil.
PINTILIE, Costache. Din Tecuci.
Condamnat.
PINTILIE, Eugenia. N\scut\ la 2
februarie 1923, în B\l]i – Basarabia. Refugiat\ în Banat, dup\ invazia sovietic\.
Domiciliu obligatoriu în B\r\gan, 4 ani,
de la 18 iunie 1951. Ulterior, s-a stabilit
la Timi[oara.
PINTILIE, Gheorghe I. N\scut la 14
aprilie 1924. Din Constan]a. Domiciliu
obligatoriu în B\r\gan, 4 ani, din 1951.
PINTILIE, Iacob. Arestat în 1948,
într-un grup de elevi din jude]ul Neam].
Rearestat în 1959 [i condamnat. Deten]ia
la Târg[or [i în lag\rele de munc\ for]at\
din B\l]ile Dun\rii, Luciu-Giurgeni [i
Salcia.
PINTILIE, Iacob. Înv\]\tor. Condamnat.
PINTILIE, Ilie. N\scut la 15 iunie
1920, în comuna Mih\ile[ti – Arge[.
Domiciliat în Buz\u (str. Bradului, nr.
11). Poli]ist. Arestat [i condamnat. A
murit la 10 ianuarie 1960, la Gherla, în
condi]ii de exterminare.
PINTILIE, Ioan (Ionic\) I. N\scut la
30 decembrie 1926, la Tecuci. Unicul fiu
al unui cojocar. Student la Facultatea
de Medicin\ din Ia[i. Arestat în mai 1948,
împreun\ cu ceilal]i membri ai Centrului

Studen]esc Legionar de la Ia[i. Torturat
în anchete, la Securitatea Ia[i, Galata,
Suceava (de c\tre Blehan [i Danielevici;
torturile erau supervizate de Pompilian,
trimis de la Bucure[ti de Alexandru
Nicolski). Judecat în procesul dintre 21
[i 23 februarie 1949, împreun\ cu al]i
122 de studen]i. Condamnat la 7 ani de
închisoare, de un complet prezidat de
colonelul Ion Gheorghe. Deten]ia la
Suceava, unde a sfidat propunerile de
reeducare lansate de Bogdanovici, [i
Pite[ti (din aprilie 1949). Un alt de]inut
l-a denun]at c\ ascundea, în c\ciul\, o
poezie; a fost b\tut cu bestialitate. Cr\ciunul
lui 1950 l-a petrecut în camera 3, de la
subsol, unde Nicolae Zaharia, student la
medicin\, din Timi[oara, era [ef. Reeducatul
Zaharia le-a ordonat de]inu]ilor din camera
3, în chiar ziua de Cr\ciun, s\-[i fac\
nevoile în gamelele din care mâncau [i
s\ m\nânce fecalele. Câ]iva de]inu]i,
printre care Nicolae-Aristide Nedelcu [i
Ioan Pintilie, care au refuzat, au fost lega]i
[i li s-au introdus fecalele pe gur\, cu
for]a, cu o lingur\. De]inu]ii au mai
fost obliga]i [i s\ cânte colinde, folosind
cele mai scabroase cuvinte. Tot cei doi
[i al]i câ]iva (Zelica Berzea, Dinescu,
Gelu Gheorghiu, Ion Hu]uleac, Virgil
Mitan, Gheorghe Reus, Petric\ Tudose)
au refuzat s\-[i bat\ joc de colinde.
S\pt\mâni întregi, nimeni din celul\,
în afara membrilor comitetului de reeducare,
nu a avut voie s\ î[i spele gamelele,
sau s\ se spele pe fa]\ [i pe mâini. De]inu]ilor
li se d\dea s\ bea zeam\ de varz\, dup\
care 2-3 zile nu primeau ap\. Toat\ furia
reeducatorilor s-a îndreptat spre Nedelcu
[i Pintilie: au fost b\tu]i cu s\lb\ticie.
Nicolae Zaharia, care cânta înainte s\
tortureze, l-a chinuit pân\ într-acolo pe
Ioan Pintilie, încât acesta [i-a pierdut
cuno[tin]a, la 14 ianuarie 1951 (dup\ ce,
în prealabil, din cauza chinurilor, înnebunise
[i îi înjurase pe reeducatori, în român\ [i
francez\, alternând înjur\turile cu hohote
de râs). Zaharia a disp\rut, un timp, din
celul\, probabil pentru a-l anun]a pe
}urcanu de starea lui Pintilie. La întoarcere,
de]inutul Petric\ Tudose i-a zis lui Zaharia:
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“L-ai ucis!”. Nep\s\tor, acesta l-a luat pe
Pintilie, care era în com\, l-a tras, trântindul de cimentul celulei, i-a târât trupul pân\
la u[a celulei, a deschis-o [i a continuat
s\ îl târâie pe culoarul închisorii. Ioan
Pintilie a avut o moarte de martir care nu
s-a plecat torturilor diabolice ale echipei
lui }urcanu. A murit la 16 ianuarie 1951.
PINTILIE, Ion. }\ran din comuna
Crive[ti, de lâng\ Pa[cani – Ia[i. Arestat
în mai 1959, fiind acuzat c\ purtase
“discu]ii du[m\noase” cu Vasile Frija,
Dumitru Nicolae [i Vasile Rusu, împotrivinduse înfiin]\rii colectivei agricole, în toamna
lui 1958, cu toate c\ f\cea parte din
conducerea Sfatului Popular din comun\.
Judecat [i condamnat, prin sentin]a
404/15.06.1959 a Tribunalului Militar
Ia[i.
PINTILIE, Ion T. N\scut la 23 iulie
1915, în comuna Poiana – Boto[ani.
Domiciliat la Constan]a (str. dr. Marinescu,
nr. 64). Domiciliu obligatoriu în B\r\gan,
2 ani [i o lun\.
PINTILIE, Nicolae. N\scut în comuna
Luncavi]a – Tulcea. Condamnat la 12 ani
de munc\ silnic\, pentru c\ se împotrivise
colectiviz\rii.
PINTILIE, Nistor. }\ran din Meidanchioi – Tulcea. Condamnat la 26 martie
1958, la 20 de ani de munc\ silnic\, pentru
participare la o r\scoal\ împotriva
colectiviz\rii, la 17 ianuarie 1958 (vezi
[i Petringeanu, Gheorghe).
PINTILIE, Petru. Profesor de filosofie
din Br\ila. Fost asistent al lui Lucian
Blaga. Condamnat la munc\ for]at\.
Deten]ia, dup\ 1952, în lag\rul de la
Peninsula [i la Constan]a, unde a participat
la construc]ia stadionului.
PINTILIE, Samson. Condamnat în
1949, de Tribunalul Militar Ia[i. Deten]ia
la Suceava [i Pite[ti, în timpul reeduc\rii.
PINTILIE, Savel. N\scut la 16 iunie
1916. }\ran din Bucecea. Arestat în 1959,
pentru împotrivire la colectivizare. Le
spusese activi[tilor comuni[ti: “De ce
vre]i s\ lua]i p\mântul cu care tata a
fost împropriet\rit? Este veteran [i invalid
de r\zboi”. B\tut pân\ la sânge, la Securitatea
Boto[ani. Condamnat la Suceava, la 3

ani de închisoare. Deten]ia la Ia[i, Gala]i,
Gherla, Salcia, Strâmba, Periprava, F\g\ra[
[i Boto[ani, de unde a fost eliberat.
PINTILIE, Sorin. Student la Ia[i.
Arestat în 1948 [i condamnat, de Tribunalul
Militar Ia[i. Deten]ia la Suceava, unde
s-a al\turat reeduc\rii ini]iate de Alexandru
Bogdanovici, Pite[ti (din aprilie 1949),
unde a trecut de partea lui Eugen }urcanu,
f\când parte din comitetul de reeducare,
[i Gherla, unde a fost repartizat la buc\t\ria
închisorii [i s-a ocupat de strângerea
notelor informative [i de predarea acestora
mai departe.
PINTILIE, Vasile. Preot arestat în
1948, pentru “favorizarea infractorului”,
[i rearestat în 1951. Anchetat la Securit\]ile
din Bac\u [i Ia[i.
PINTORI, Eraldo. Func]ionar al
Lega]iei Italiene de la Bucure[ti. Arestat
în 1950, anchetat cu brutalitate [i implicat
în procesul înscenat lega]iei, care s-a
judecat la 16 septembrie 1951. Condamnat
la munc\ silnic\ pe via]\, printr-o sentin]\
pronun]at\, la Tribunalul Militar Bucure[ti,
de c\tre generalul Alexandru Petrescu.
Din lotul lui au mai f\cut parte peste 100
de persoane (împ\r]ite în mai multe loturi),
printre care episcopul Augustin Pacha,
Schubert, doctorul Petre }opa [.a. Mul]i
dintre ace[tia fuseser\ aresta]i din
cauza declara]iilor lui Laz\r {tef\nescu,
care se crezuse capabil s\ conduc\ un
partid care s\ r\stoarne comunismul.
Eraldo Pintori a fost de]inut la Jilava [i
Aiud, unde a murit în acela[i an 1951, în
condi]ii de exterminare.
PIN}A, Iustin (frate cu Pin]a, Sever).
N\scut la 3 mai 1926. Geolog arestat în
1950 [i condamnat, de Tribunalul Militar
Cluj, la 7 luni de închisoare. Deten]ia
la Oradea [i Canal, de unde a fost eliberat
în 1951.
PIN}A, Sever (frate cu Pin]a, Iustin).
N\scut la 5 decembrie 1922, la {iad –
Arad. Student la Facultatea de Medicin\
din Timi[oara. Arestat în 1948, într-un
grup de studen]i, [i condamnat, de Tribunalul
Militar Timi[oara, la 3 ani [i 6 luni de
închisoare. Deten]ia la Aiud, Pite[ti, în
timpul reeduc\rii, [i Gherla, unde a trecut,
în camera 101, prin torturile dezl\n]uite
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ale echipei formate din Vasile Pu[ca[u,
Cornel Popovici [i Vichente Mur\rescu.
Dup\ eliberare (1952), a devenit medic,
în jude]ul Bihor. A murit în 1990.
PIN}IC|, Petre D. N\scut în 1896.
Arestat la 15 august 1952. Deten]ia la
Gale[ [i Peninsula (de la 18 noiembrie
1952), unde a [i murit, la 24 ianuarie
1953, în condi]ii de exterminare prin
munc\ for]at\.
PIONTCHEVICI, Lidia. N\scut\
în 1908, în ora[ul B\l]i – Basarabia.
Deportat\ în 1949, în Irkutsk, din motive
politice, împreun\ cu fiica, Margareta.
PIONTCHEVICI, Margareta. Vezi
Piontchevici, Lidia.
PIONTCHEVICI, Serghei Vl. N\scut
în 1902, în ora[ul B\l]i – Basarabia.
Condamnat în 1945, de sovietici, la 10
ani de munc\ silnic\, pentru “colabora]ionism”.
PIORA, Hans. N\scut în 1906, la
Sânnicolau Mare – Timi[. Deportat în
URSS, la 15 ianuarie 1945. A murit în
acela[i an, în Donbas, în condi]ii de
exterminare prin munc\ for]at\.
PIORA{, Emanoil. Preot greco-catolic
[i profesor la Liceul Petru Maior din
Gherla. Condamnat, în 1948, la 3 ani
de închisoare, pentru c\ refuzase s\ treac\
la ortodoxie.
PIORI{, Constantin. 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.
PIORU{, Petre. Din Bucure[ti.
Condamnat, prin decizia 444/26.09.1951,
la 12 luni de munc\ for]at\. Deten]ia la
Ghencea, Saligny, Poarta Alb\, Gala]i,
F\g\ra[. Fusese arestat la 20 iulie 1951
[i a fost eliberat la 19 decembrie 1955,
a[adar a fost de]inut cu mai mult de 3
luni în plus, fa]\ de cât prev\zuse
condamnarea.
PIOVAN, Nicolae {t. Din Bucure[ti.
Condamnat, prin decizia M.A.I.
446/27.09.1951, la 24 de luni de munc\
silnic\. Deten]ia la Canal.
PIPER, Ioan. }\ran din comuna
C\rpini[ – Gorj. Învinuit c\ ar fi incendiat
hambarele pline cu cereale din comun\
[i judecat în fa]a ]\ranilor, în septembrie
1951. Condamnat la moarte [i executat.

Hambarele fuseser\, de fapt, jefuite de
secretarul comunist din comun\.
PIPERA, Ion. Arestat în “grupa
subversiv\ Ion I. Stancu”, înscenat\ de
Securitate unui num\r de 12 muncitori,
învinui]i de “uneltire contra ordinii sociale”.
Pentru a avea motive s\ îi aresteze,
Securitatea incendiase magazia întreprinderii
Placajul din Bucure[ti, [i îi acuzase pe ei
de acest “act de sabotaj”. Magazionerul
Ion Stancu a fost condamnat la moarte
[i executat la 13 noiembrie 1951, la Jilava.
Ceilal]i membri ai grupului, printre
care [i Ion Pipera, au primit pedepse mari,
prin sentin]a 1.031/18.05.1951 a Tribunalului
Militar Bucure[ti. Recursul le-a fost
respins. Lui Ion Stancu avea s\-i fie
eliberat, de c\tre Sfatul Popular al raionului
Nicolae B\lcescu, certificatul de deces
seria M.C. nr. 370719, cauza mor]ii fiind
declarat\ a fi fost “hipertensiunea arterial\”.
PIPEREA, Gheorghe Gh. Din Constan]a.
Condamnat, prin decizia M.A.I.
446/27.09.1951, la 24 de luni de munc\
silnic\. Deten]ia la Canal.
PIPERNEA, Bucur N. N\scut la 6
iunie 1921, la Hamba – Sibiu. Domiciliat
la Sibiu (str. P\rului, nr. 25). Tat\l a 2
copii. Func]ionar. Amurit la 19 octombrie
1959, la închisoarea F\g\ra[, în condi]ii
de exterminare.
PIPI, Tudorel. }\ran de origine
aromâneasc\, din comuna Râmnicu de
Jos. Condamnat de Tribunalul Militar
Constan]a. Deten]ia la Jilava, Gherla (de
la sfâr[itul lui 1950) [i mina de plumb
de la Baia Sprie.
PIPO{, Ioan I. Din Sinaia (str. Carpa]i,
nr. 39). Condamnat la 2 ani de închisoare.
PIPTEA, Gheorghe. Student condamnat
în 1949. Deten]ia la Pite[ti [i Gherla
(de la 6 iunie 1950), în timpul reeduc\rii.
PIR|U, Toma Gh. (zis Porâmbu).
N\scut la 11 noiembrie 1927, în satul
Ileni, comuna Mândra – F\g\ra[. În
timpul satisfacerii
serviciului militar,
revoltat de atmosfera din “armata
popular\”, a luat
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calea codrilor, la 23 ianuarie 1950,
al\turându-se grupului de partizani
anticomuni[ti condus de Ion Gavril\Ogoranu, în F\g\ra[. La începutul lui
noiembrie 1950, partizanii au început s\
coboare din mun]i [i s\-[i preg\teasc\
iernatul. În seara de 6 noiembrie 1950,
Toma Pir\u se afla, împreun\ cu Victor
Metea, într-un pod cu fân din comuna
Ileni. Noaptea, trupe de Securitate au
înconjurat satele Pârâu, Râu[or [i Toderi]a;
în acest timp, s-au auzit ni[te împu[c\turi:
avusese loc o lupt\, în marginea comunei
Ileni, între partizanii Nicolae Mazilu [i
Ion Mogo[ [i o unitate de Securitate,
cu care ace[tia se întâlniser\. Schimbul
de focuri s-a soldat cu mai multe victime,
se pare 3 mor]i [i mai mul]i r\ni]i, în
rândurile securi[tilor din încercuirea c\rora
au reu[it s\ scape cei doi partizani. Mazilu
[i Mogo[ s-au mai ascuns, timp de mai
mult de o lun\, pân\ când, în urma unei
tr\d\ri, au fost încercui]i [i uci[i în
lupt\ în Banat, în comuna P\dureni –
Timi[, la 18 decembrie 1950. În noaptea
de 6 spre 7 noiembrie 1950, în F\g\ra[
s-au auzit împu[c\turi [i în comuna
Mândra. În noaptea de 7 spre 8 noiembrie
1950, Toma Pir\u [i Victor Metea au
plecat spre comuna Sâmb\ta de Sus,
pentru a se reuni cu grupul lui Gavril\Ogoranu, în [ura lui Neagu. În timpul
acelei peregrin\ri, aflându-se sub urm\rire,
cei doi partizani s-au întâlnit cu o unitate
de Securitate. Cele dou\ tabere au luat
pozi]ii de lupt\ pe rambleurile [oselei
[i au schimbat câteva rafale de arm\.
Când s-a auzit venind o ma[in\ pe [osea,
Toma a aruncat o grenad\ [i s-a f\cut
nev\zut. Ziua de 8 noiembrie 1950, T.
Pir\u [i V. Metea [i-au petrecut-o în
p\durea din apropierea satului Breaza,
seara având s\ se îndrepte spre satul
{erc\i]a. Toma Pir\u a vrut, îns\, s\-[i
mai vad\ o dat\ p\rin]ii. Cei doi partizani
s-au desp\r]it la intrarea în Ileni, stabilind
c\ aveau s\ se întâlneasc\ seara urm\toare.
Toma Pir\u s-a ascuns peste noapte în
podul cu fân al v\rului s\u, Dumitru
Cornea, din Ileni. Fratele dup\ mam\
al lui Pir\u, Vasile Blebea, a anun]at
Securitatea de prezen]a acestuia în

Ileni (Blebea fusese presat, cu ceva timp
înainte, s\ semneze un angajament de
colaborare cu Securitatea). O companie
a Securit\]ii a împânzit gr\dinile care
înconjurau [ura lui Cornea. Înc\ nu se
luminase de ziu\ (9 noiembrie), când
c\pitanul Licht, de la Securitatea F\g\ra[,
l-a somat pe Toma Pir\u s\ se predea.
Soma]ia a fost urmat\ de r\spunsul “Sunt
român [i român vreau s\ mor! Numai
mort m\ predau!” [i de un glon] care la scos definitiv din lupt\ pe Licht. Gloan]ele
securi[tilor au început imediat s\ sparg\
]igla. Atacatorii au adus-o [i pe mama
partizanului, pe care au folosit-o drept
paravan, pentru a ajunge la el. Toma [ia schimbat locul [i a continuat s\ trag\,
p\strându-[i ultimul glon] pentru sine.
Dup\ ultima împu[c\tur\, lini[tea s-a
a[ternut peste sat. Se mai auzeau numai
plânsul b\trânei mame a partizanului
mort [i oftatul ei: “Dragul mamii, drag!”.
Pentru a crea confuzie, Securitatea a
declarat data de 18 decembrie 1950 (când
fuseser\ împu[ca]i Mazilu [i Mogo[),
[i ca dat\ a mor]ii lui Toma Pir\u. Persoanele
care îl ajutaser\ pe Pir\u, printre care [i
D. Cornea, au fost persecuta]i (biografie
alc\tuit\ dup\ relat\rile lui Ion Gavril\Ogoranu, Mitru Moldova [i Valer
Pica).
PIRCEA, Dumitru. }\ran frunta[ din
comuna Ciclova Român\ – Cara[-Severin.
Domiciliu obligatoriu în B\r\gan, la
Pietroiu Nou (Movila Gâld\ului), de la
18 iunie 1951.
PIREE, Edmund. Vezi Piree, Hans.
PIREE, Eduard H. Din Lovrin – Timi[.
Domiciliu obligatoriu în B\r\gan, din
1951.
PIREE, Eva. Vezi Piree, Hans.
PIREE, Francisc. N\scut în 1887,
în comuna Secu[igiu. Medic chirurg din
Arad. Arestat în 1953. A murit în 1954,
la închisoarea V\c\re[ti.
PIREE, Hans. Din comuna Lovrin
–Timi[. De etnie german\. Domiciliu
obligatoriu, împreun\ cu mama sa,
Magdalena, cu so]ia, Eva (n\scut\ Wind)
[i cu fiul lor, Edmund, în B\r\gan, la
L\te[ti – Burdu[anii Noi, 4 ani [i o lun\,
de la 18 iunie 1951.
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PIREE, Johann. N\scut la 18 ianuarie
1886, la Biled (nr. 346). Domiciliu
obligatoriu, de la 18 iunie 1951, în B\r\gan,
la Frumu[i]a, unde a murit la 30 august
1952.
PIREE, Karl N. (fiul lui Piree, Nikolaus).
N\scut în 1927, în comuna Secu[igiu.
Deportat la 15 ianuarie 1945, în URSS,
la munc\ for]at\ în Donbas. S-a întors cu
picioarele degerate.
PIREE, Magdalena. Vezi Piree, Hans.
PIREE, Maria N. (fiica lui Piree,
Nikolaus; c\s\torit\ Staffendt). Deportat\
în 1945, în URSS.
PIREE, Nikolaus. N\scut în 1905, în
comuna Secu[igiu. Deportat în 1945,
în URSS, împreun\ cu cei doi copii, Karl
[i Maria. A murit pe drumul de întoarcere
spre cas\, din cauza tratamentului de
exterminare c\ruia îi fusese supus în
minele din Donbas.
PIRINGIU, Petre. Din comuna Apele
Vii – Romana]i. Stabilit la Bucure[ti.
{ofer arestat [i condamnat, în 1952, la
15 ani de închisoare. Deten]ia la Jilava
[i Aiud. Fusese victima demasc\rilor
de la Gherla, din perioada reeduc\rii.
Povestea lui ne-a parvenit prin colegul
de celul\, Ion Muntean: în 1947, Petre
Ghia]\, cu care Petre Piringiu fusese coleg
în 1940, într-o unitate muncitoreasc\
legionar\, i-a cerut ni[te bani, pentru
ajutorarea camarazilor din închisori. P.
Ghia]\ a fost arestat [i, din cauza b\t\ilor
aplicate de reeducatorii de la Gherla, a
m\rturisit c\ primise banii de la Piringiu.
Acesta a fost arestat [i obligat s\ dea
informa]ii despre alte persoane. Întâlnind
un vechi camarad, Piringiu i-a povestit
ce i se întâmplase, f\r\ s\ [tie c\ respectivul
era informator [i avea s\-l denun]e pe
Piringiu, ca unic organizator al sprijinirii
de]inu]ilor.
PIRKMAYER, Johann. N\scut în
1900, la Periam (nr. 763). Deportat în
1945, în URSS, în Donbas, unde a murit,
în condi]ii de exterminare prin munc\
for]at\.
PIRNEA, Gheorghe. Din Dobrogea.
Condamnat într-un lot de machidoni.
PIROGAN, Anatol {t. Vezi Pirogan,
{tefan Gh.

PIROGAN, Dumitru T. N\scut în
1901, în comuna R\doaia (Basarabia).
Fost primar. Condamnat în 1941, de
sovietici, la 10 ani de munc\ silnic\,
pentru “na]ionalism”, [i deportat la
Sverdlovsk. Reabilitat în 1991.
PIROGAN, Ilie P. N\scut în 1894,
la R\doaia – Sângerei (Basarabia). Deportat
în 1949, în R.A.S.S. Bureato-Mongol\,
ca “inochentist”, împreun\ cu copiii,
Mihail (n\scut în 1929) [i Parascovia (n.
1930).
PIROGAN, Iulia-L
Larisa. Vezi Pirogan,
{tefan Gh.
PIROGAN, Leonte Gh. N\scut în
1900, la R\doaia – Sângerei (Basarabia).
Deportat în 1949, fiind acuzat de
“colabora]ionism”, împreun\ cu fiica sa,
Maria (n\scut\ în 1921).
PIROGAN, Maria I. N\scut\ în 1893,
la R\doaia – Sângerei (Basarabia). Acuzat\
de “colabora]ionism” [i deportat\ în 1949,
împreun\ cu fiica sa, Tamara (n\scut\ în
1936).
PIROGAN, Maria L. Vezi Pirogan,
Leonte Gh.
PIROGAN, Mihail I. Vezi Pirogan,
Ilie P.
PIROGAN, Parascovia I. Vezi Pirogan,
Ilie P.
PIROGAN, {tefan Gh. N\scut în
1898, în comuna
R\doaia - Sângerei.
Primar al ora[ului
B\l]i – Basarabia.
Socotit, de sovietici,
“du[man al regimului”. Condamnat
în 1941, la 8 ani
de munc\ silnic\ [i
deportat în regiunea Sverdlovsk, unde
a murit în 1944, în condi]ii de exterminare,
în lag\rul din Ivdel. Reabilitat, postmortem, în 1987. So]ia lui, Iulia-Larisa
(n\scut\ în 1899) [i fiul cel mic, Anatol
(n. 1931) au fost deporta]i în 1941
(vezi [i Pirogan, Vadim {t.).
PIROGAN, Tamara. Vezi Pirogan,
Maria I.
PIROGAN, Vadim {t. (fiul lui Pirogan,
{tefan Gh.). N\scut la 28 iunie 1924.
Elev în clasa a V-a la Liceul Ion Creang\
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din B\l]i. Arestat de
sovietici la 25 iunie
1941, înainte de
intrarea trupelor
române în B\l]i.
Judecat la Moscova
[i condamnat la 5
ani de munc\ silnic\,
pentru c\ dorise
s\ plece, cu forme legale, în România.
Deportat în lag\rul de la Taiset, din regiunea
Bratsk, c\ruia, din 1200 de basarabeni
du[i acolo, i-au supravie]uit numai
120. Vadim Pirogan a fost unul dintre
ace[tia. Reabilitat în 1958. S-a întors la
Chi[in\u abia dup\ 1990 [i a fost profesor
universitar. Dup\ pr\bu[irea comunismului,
a publicat un volum, Cu gândul la tine,
Basarabia mea (Editura Enciclopedic\
Gheorghe Asachi, Chi[in\u, 1995), în
care ofer\ detalii zguduitoare în leg\tur\
cu drama sutelor de mii de români basarabeni,
victime ale comunismului, de la Prut la
Vladivostok. Director al Muzeului Na]ional
de Istorie a Moldovei.
PIROGOV, Mihail F. N\scut în 1907,
în B\l]i – Basarabia. Deportat în 1949,
în Irkutsk.
PIROJANSCHI, Lidia. Vezi Pirojanschi,
Olga.
PIROJANSCHI, Maria. Vezi Pirojanschi, Olga.
PIROJANSCHI, Olga. N\scut\ în
1911. Deportat\ la 6 iulie 1949, în regiunea
Amur, împreun\ cu copiii, Maria (n\scut\
în 1930), Serghei (n. 1932) [i Lidia (n.
1935).
PIROJANSCHI, Serghei. Vezi
Pirojanschi, Olga.
PIROJOC, Domnica. Vezi Pirojoc,
Simion I.
PIROJOC, Simion I. N\scut în 1886,
în comuna Zguri]a – Drochia (Basarabia).
Deportat în 1949, împreun\ cu so]ia,
Domnica.
PIRON, Dumitru. }\ran din comuna
Ple[e[ti, din apropierea izvorului râului
Râmnicu-S\rat. Arestat la 10 ianuarie
1949 [i dus la închisoarea din RâmnicuS\rat, împreun\ cu alte zeci de ]\rani.
Ulterior, a fost trimis la Gherla.

PIROS, Iano[ Gh. N\scut în 1922.
Din Odorheiu Secuiesc. Prizonier în
URSS. Întors în România, dup\ amnistia
sovietic\, a fost arestat. Deten]ia la Gherla
(din 1955).
PIRO{, Emil. Din comuna Giroc.
Împu[cat mortal, de solda]i sovietici
“eliberatori”, în octombrie 1944, când
au invadat comuna.
PIRO{, Florian. }\ran din Arad.
Arestat de Securitatea Arad.
PIRO{, Ioan. Pastor adventist din
comuna Vân\tori – Arad. Arestat în 1949,
de Securitatea Arad, pentru c\ în predicile
lui îi sf\tuia pe credincio[i s\ nu pun\
mâna pe arm\ [i s\ nu jure.
PIRO{, Ioan I. N\scut la 20 mai 1921,
în comuna Apateu – Arad. Domiciliat în
comuna Valul lui Traian – Constan]a.
Domiciliu obligatoriu, 2 ani [i 2 luni.
PIRO{, Maria. }\ranc\ din jude]ul
Arad. Arestat\.
PIRUJINSCHI, Emil. Din Pa[cani.
Arestat în noiembrie 1958, de Securitatea
Ia[i, [i anchetat pentru “discu]ii du[m\noase
[i def\imarea regimului”, împreun\ cu
Ilie Gheorghiu, Aurel Vârla [i al]i muncitori.
PISARENCO, Afanasie S. N\scut în
1896, în comuna Jura – Râbni]a (Basarabia).
Condamnat la moarte, de autorit\]ile
sovietice.
PISARENCO, Alexei N. N\scut în
1905, în comuna Dreptc\u]i – Briceni
(Basarabia). Deportat în 1951, în Tomsk,
ca “iehovist” (adept al Martorilor lui
Iehova), împreun\ cu so]ia, Sabina (n\scut\
în 1907) [i copiii, Natalia (n. 1933) [i
Ivan (n. 1937).
PISARENCO, Anastasia. Vezi Pisarenco,
Elizaveta S.
PISARENCO, Elizaveta S. N\scut\
în 1880, în comuna Jura – Râbni]a
(Basarabia). Deportat\ în 1949, împreun\
cu copiii, Gheorghe (n\scut în 1915) [i
Anastasia (n. 1918).
PISARENCO, Gheorghe. Vezi Pisarenco,
Elizaveta S.
PISARENCO, Ivan A. Vezi Pisarenco,
Alexei N.
PISARENCO, Natalia A. Vezi Pisarenco,
Alexei N.
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PISARENCO, Sabina. Vezi Pisarenco,
Alexei N.
PISAREVICI, Iosif V. N\scut în 1895,
în B\l]i – Basarabia. Ucis în 1940, la
intrarea trupelor sovietice în ora[.
PISAREVSCHI, Alexandru D. N\scut
în 1905, în Basarabia. Condamnat în
1941, de c\tre sovietici, la 8 ani de munc\
silnic\, pentru “na]ionalism” [i deportat
în lag\rul de la Novosibirsk.
PISAREVSCHI, Ilia S. N\scut în
1907, la Chi[in\u – Basarabia. Condamnat
în 1941, la 5 ani de munc\ silnic\, pentru
“activitate antisovietic\”. Rearestat în
1953 [i condamnat la 25 de ani de munc\
silnic\. Deportat în Siberia.
PISAREVSCHI, Semion S. (frate cu
Pisarevschi, Ilia S.). N\scut la Chi[in\u
– Basarabia. Membru P.N.L. Arestat în
1941, de autorit\]ile sovietice.
PISAROGLO, Alexei D. Vezi Pisaroglo,
Dumitru D. (tat\l).
PISAROGLO, Ana. Vezi Pisaroglo,
Dumitru D. (tat\l).
PISAROGLO, Ana D. Vezi Pisaroglo,
Dumitru D. (tat\l).
PISAROGLO, Dumitru D. (tat\l).
N\scut în 1903, la Leova – Basarabia.
}\ran înst\rit deportat în 1949, în R.A.S.S.
Bureat-Mongol\, împreun\ cu so]ia,
Maria, copiii, Dumitru (n\scut în 1935),
Alexei (n. 1936), Ana (n. 1937) [i Ecaterina
(n. 1941) [i o nor\, Ana (n. 1927).
PISAROGLO, Dumitru D. (fiul). Vezi
Pisaroglo, Dumitru D. (tat\l).
PISAROGLO, Ecaterina D. Vezi
Pisaroglo, Dumitru D. (tat\l).
PISAROGLO, Maria. Vezi Pisaroglo,
Dumitru D. (tat\l).
PIS|ULTE, Ion. }\ran din comuna
}ibucani – Neam]. Membru al organiza]iei
legionare anticomuniste care ac]iona în
regiune, în 1948. Arestat.
PISC|REANU, {tefan. Din jude]ul
Gorj. Arestat pentru “uneltire împotriva
ordinii sociale” [i ]inut 3 ani într-un
azil psihiatric.
PISCHI. M\celar din Or[ova. Condamnat în 1949.
PISCOP, Gheorghe I. Vezi Piscop,
Ivan Gh.

PISCOP, Ivan Gh. N\scut în 1894,
la Mereni – Anenii Noi (Basarabia).
Condamnat în 1941, de sovietici, la 5 ani
de munc\ silnic\, fiind considerat “element
social periculos”. De]inut la Novosibirsk.
So]ia, Olga (n\scut\ în 1895) [i fiul,
Gheorghe (n. 1923) au fost [i ei deporta]i,
în 1941.
PISCOP, Olga. Vezi Piscop, Ivan Gh.
PISCORSCHI, Constantin I. N\scut
în 1895, în ora[ul B\l]i – Basarabia.
Condamnat în 1946, de autorit\]ile sovietice.
PISCRU. Plutonier arestat. {eful unui
lot de 11 persoane. Condamnat, prin
sentin]a 835/25.09.1954 a Tribunalului
Militar Bucure[ti, pentru “ponegrirea
URSS-ului [i a regimului comunist”.
PISCUNOV, Ilia. Vezi Piscunova,
Agafia I.
PISCUNOVA, Agafia I. N\scut\ în
1876, în Cahul – Basarabia. Deportat\
în 1949, în Altai, împreun\ cu fiica ei,
Ana (n\scut\ în 1904) [i copiii acesteia,
Ilia (n. 1927) [i Parascovia (n. 1929).
PISCUNOVA, Ana. Vezi Piscunova,
Agafia I.
PISCUNOVA, Parascovia. Vezi
Piscunova, Agafia I.
PISCUREANU, Gheorghe. Condamnat
în 1949. Deten]ia la Gherla.
PISEL, Modesta. Din comuna Mahala
– Noua Suli]\ (Bucovina). Deportat\ la
13 iunie 1941, în Kazakhstan.
PISIC|, Alexandrina. Din Dobrogea.
Domiciliu obligatoriu în B\r\gan.
PISIC|, Ana. Vezi Pisic\, Dumitru A.
PISIC|, Andrei I. N\scut la 9 iulie
1922, în comuna Casimcea – Tulcea.
Arestat la 2 septembrie 1950 [i condamnat,
prin sentin]a 497/1.12.1950 a Tribunalului
Militar Constan]a, semnat\ de pre[edintele
completului, maiorul Gheorghe {andrea
[i de procuror, c\pitanul Emanoil
Radu, la 3 ani de închisoare, într-un lot
al partizanilor anticomuni[ti din p\durea
Babadag.
PISIC|, Dumitru A. N\scut în 1899,
în comuna Bardar – Ialoveni (Basarabia).
Condamnat în 1946, de sovietici, la 15
ani de munc\ silnic\. Reabilitat în 1993.
So]ia lui, Ana (n\scut\ în 1902) [i fiicele,

243
Maria (n. 1928) [i Elizaveta (n. 1930) au
fost deportate în 1949, în Tiumen.
PISIC|, Elizaveta D. Vezi Pisic\,
Dumitru A.
PISIC|, Ion I. N\scut la 16 aprilie
1923, în comuna Osica – Olt. Domiciliat
la Cernavod\ – Constan]a. Prizonier în
URSS, 1 lun\.
PISIC|, Ion P. N\scut la 13 martie
1924, în Dobrogea. Deten]ia, 1 an [i 3 luni.
PISIC|, Maria D. Vezi Pisic\, Dumitru A.
PISIC|, Nicolae. }\ran din comuna
R\sc\ie]i-Vi[ina (lâng\ Titu). A participat
la r\scoala din comun\, de la 21 ianuarie
1961, când ]\ranii au r\sturnat ma[inile
activi[tilor de partid [i i-au pus pe
fug\, pentru c\ veniser\ s\ îi oblige s\ se
înscrie în colectiva agricol\. A fost nevoie
de interven]ia armatei, pentru a înfrânge
revolta. Securitatea a operat zeci de arest\ri.
Nicolae Pisic\ a fost condamnat la munc\
for]at\. Deten]ia în lag\re din B\l]ile
Dun\rii.
PISIC|, Teodor-N
Nicolae. N\scut
în 1897, la Noua Suli]\ (Basarabia).
Deportat la 13 iunie 1941, împreun\ cu
so]ia [i un copil.
PISMIHA, Domnica N. N\scut\ la
20 iulie 1921, în Grecia. Stabilit\, prin
colonizare, la Constan]a. Domiciliu
obligatoriu în B\r\gan, 4 ani [i o lun\,
de la 18 iunie 1951.
PISO, Ilie. Preot din Z\rne[ti – Bra[ov.
Membru marcant P.N.}. din regiune.
Arestat la 15 august 1954 [i condamnat
la 5 ani de închisoare. Deten]ia la Bra[ov
[i Peninsula. Dup\ eliberare, a colaborat
cu Securitatea [i a fost martorul acuz\rii,
într-un proces în urma c\ruia au fost
condamna]i mul]i oameni nevinova]i. Ilie
Piso a f\cut declara]ii uluitoare, cum
c\ de Sf. Ilie (onomastica lui), ar fi invitat
la el vreo 20 de persoane, cu care ar fi
discutat despre reorganizarea P.N.}.;
persoanele respective îi fuseser\, de fapt,
indicate de Securitate. De[i Piso desenase
[i o schem\ a a[ez\rii la mas\ a invita]ilor,
nici unul dintre cei incrimina]i nu fusese
în casa preotului. Mai mult, unul dintre
“invita]ii” indica]i de Piso la ordinul
Securit\]ii, profesorul Alexandru Herlea,

nici m\car nu fusese eliberat din închisoare,
la data la care ar fi trebuit s\ se afle în
casa lui Ilie Piso. În cele din urm\, a fost
arestat [i Ilie Piso, dar a continuat s\-[i
sus]in\ varianta. În urma torturilor de
la Securitatea Bra[ov, jum\tate dintre
acuza]i au recunoscut, pentru a sc\pa
de chinuri, c\ participaser\ la s\rb\torirea
fictiv\ a preotului. Printre ace[tia, s-a
num\rat [i doctorul Axente Gogonea.
To]i acuza]ii au fost condamna]i [i trimi[i
la Jilava. Dr. Axente Gogonea a f\cut,
ulterior, o declara]ie, prin care sus]inea
c\ fusese for]at s\ mint\, de c\tre Securitate,
[i c\ oamenii condamna]i erau nevinova]i.
Rugat [i preotul Piso s\ declare acela[i
lucru, pentru a sc\pa cu to]ii, a refuzat,
motivând c\ nu vroia s\-[i pun\ în pericol
ginerele. Dup\ eliberare, Ilie Piso a murit,
în condi]ii tragice.
PISOI, Georgeta. N\scut\ la 17 ianuarie
1951, la Oravi]a. Deportat\, împreun\
cu p\rin]ii, la 18 iunie 1951, la vârsta
de 5 luni. Domiciliu obligatoriu în B\r\gan,
4 ani [i o lun\.
PISOSCHI, Petre V. N\scut la 26
iunie 1910, în comuna Cur]e[ti – Boto[ani.
Fost inspector S.S.I. Arestat la 20 iulie
1948. Deten]ia la Jilava, Târg[or [i F\g\ra[,
unde a murit la 12 mai 1952, în condi]ii
de exterminare.
PISOSCHI, {tefan. Student la Bucure[ti.
Arestat în 1956, acuzat c\ participase
la încercarea de a organiza la Bucure[ti
o ampl\ manifesta]ie studen]easc\, de
solidarizare cu Revolu]ia din Ungaria.
Condamnat. Deten]ia la Securitatea din
Uranus, Gherla [i în lag\re de munc\
for]at\ din B\l]ile Dun\rii. La expirarea
pedepsei, a fost trimis, cu domiciliu
obligatoriu, în B\r\gan, la Rubla.
PISPA (sau PRISPA), Sotir. N\scut
în 1919. Preot torturat în anchet\ [i
condamnat în 1948. Deten]ia 1 an [i 8
luni. Bolnav de T.B.C. A murit în 1951,
la dou\ luni dup\ eliberare, în fa]a altarului,
îmbr\cat în od\jdii, în timp ce oficia o
slujb\.
PISTACU, Constantin. }\ran din
comuna Panduru – Tulcea. Arestat în
1948, torturat la Securitatea Constan]a,
de c\tre Ion Botea, Mih\il\ [i Sarchizian.
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Condamnat, prin sentin]a 66/12.02.1949
a Tribunalului Militar Constan]a, pronun]at\ de colonelul Constantin Pavelescu,
la 3 ani de închisoare, pentru “delict de
uneltire”, într-un lot de 27 de persoane,
avându-l ca [ef pe Gheorghe Tache.
PISTALU, Constantin P. N\scut la
15 august 1906, în Bulgaria. Stabilit, prin
colonizare, la Constan]a. Condamnat, de
Tribunalul Militar Constan]a, la 4 ani de
închisoare, pentru “uneltire împotriva
ordinii sociale”.
PISTENCIUC, Antonina. Vezi Pistenciuc,
Profiri M.
PISTENCIUC, Mihail P. Vezi Pistenciuc,
Profiri M.
PISTENCIUC, Profiri M. N\scut
în 1906, în ora[ul B\l]i – Basarabia. Deportat în 1949, în Irkutsk, din motive
politice, împreun\ cu so]ia, Antonina
(n\scut\ în 1910) [i copiii, Mihail (n.
1933) [i Zinaida (n. 1936).
PISTENCIUC, Zinaida P. Vezi
Pistenciuc, Profiri M.
PISTOL, Aculina. Vezi Pistol, Gavril A.
PISTOL, Agripina M. Vezi Pistol,
Marc C.
PISTOL, Alexei H. N\scut în 1884,
în comuna Sadaclia – Basarabeasca
(Basarabia). Deportat în 1949, în Kurgan,
împreun\ cu so]ia, Valentina.
PISTOL, Alexei M. Vezi Pistol,
Marc C.
PISTOL, Anina I. N\scut\ în 1919,
în comuna Sadaclia – Basarabeasca
(Basarabia). Condamnat\ în 1945, de
sovietici, la 10 ani de munc\ silnic\.
PISTOL, Claudia M. Vezi Pistol,
Marc C.
PISTOL, Dan-G
Grigore. Student la
Facultatea de Medicin\ din Bucure[ti.
Arestat în iunie 1958,
torturat la Securitatea Uranus, de echipa
lui Gheorghe Enoiu,
format\ din Constantin Cenu[e, Mihalache, Constantin Purcaru, Ion Sporea
[.a. Condamnat, de judec\torul Emil
Hirsch, în procesul înscenat Rugului

aprins. Deten]ia la Jilava [i Gherla. Din
cauza torturilor [i a regimului de deten]ie,
s-a îmboln\vit de T.B.C.
PISTOL, Dominte G. N\scut în 1899,
în comuna Sadaclia – Basarabeasca
(Basarabia). Deportat în 1949, în Kurgan,
împreun\ cu so]ia (n\scut\ în 1903).
PISTOL, Gavril A. N\scut în 1874,
în comuna Mihalovca – Ci[milia (Basarabia).
Deportat în 1949, împreun\ cu so]ia sa,
Aculina (n\scut\ în 1886).
PISTOL, Gavril M. N\scut în ora[ul
Basarabeasca (Basarabia). Condamnat
în 1940, la 3 ani de munc\ silnic\.
PISTOL, Gavril M. Din comuna
Filipeni – Leova (Basarabia). Condamnat
în 1940, la 2 ani de munc\ silnic\.
PISTOL, Gavril M. Din Zguri]a –
Basarabia. Condamnat în 1940, de sovietici,
la 2 ani de munc\ silnic\.
PISTOL, Gheorghe. Din Tru[e[ti.
Arestat la 20 mai 1948 [i condamnat.
Deten]ia la Gherla, Aiud [i în lag\re de
munc\ for]at\.
PISTOL, Marc C. N\scut în 1877, în
comuna Sadaclia – Basarabeasca (Basarabia).
Deportat în 1950, în Kurgan, împreun\
cu so]ia, Vasilisia [i copiii, Agripina
(n\scut\ în 1929), Claudia (n. 1932) [i
Alexei (n. 1934).
PISTOL, Valentina. Vezi Pistol, Alexei H.
PISTOL, Vasilisia. Vezi Pistol,
Marc C.
PISTOLEA, Petru. }\ran din comuna
C\v\ran – Cara[-Severin. Arestat în 1952.
Deten]ia la Timi[oara, Gale[, Peninsula
[i Constan]a (unde a lucrat la construirea
stadionului). Eliberat în 1954.
PIST(E)REANU, Stila S. N\scut la
10 octombrie 1908, în Bulgaria. Stabilit,
prin colonizare, în comuna Mihai Viteazul
– Constan]a. Condamnat la 10 ani de
munc\ silnic\, pentru “uneltire”.
PISTREANU, Traian C. N\scut la
14 septembrie 1907. Arestat la 20 octombrie
1952. Deten]ia la Jilava [i Ocnele
Mari, unde a murit la 30 aprilie 1954.
PISTRIL|, Viorel-G
Gheorghe. N\scut
la 5 aprilie 1925. Profesor din Banat.
Arestat de Securitatea Timi[oara.
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PISTRUI, Ecaterina I. Vezi Pistrui,
Grigore A.
PISTRUI, Fiodor Gr. Vezi Pistrui,
Grigore A.
PISTRUI, Grigore A. N\scut în 1908,
la Ign\]ei – Rezina (Basarabia). Considerat
“colabora]ionist”, de c\tre autorit\]ile
sovietice, [i condamnat în 1945, la 10
ani de munc\ silnic\. So]ia, Ecaterina
(n\scut\ în 1910) [i copiii, Fiodor (n.
1942) [i Maria (n. 1944) au fost deporta]i
în 1949, în regiunea Kurgan (Siberia).
PISTRUI, Ioan. N\scut la 13 iunie
1941, la Beba Veche – Timi[. Domiciliu
obligatoriu, împreun\ cu p\rin]ii, în
B\r\gan, 4 ani [i o lun\, de la 18 iunie
1951.
PISTRUI, Maria Gr. Vezi Pistrui,
Grigore A.
PISTRUI, Petru. N\scut la 6 septembrie
1947, la Beba Veche – Timi[. Domiciliu
obligatoriu, împreun\ cu p\rin]ii, în
B\r\gan, 4 ani [i o lun\, de la 18 iunie
1951.
PI{CHI{I, Alexandru G. N\scut în
1919. Arestat în 1952. A murit la 28
ianuarie 1953, în lag\rul de la Culmea,
în condi]ii de exterminare prin munc\
for]at\, înfometare [i lipsa oric\ror îngrijiri
medicale.
PI{CU, Gheorghe. De origine
aromâneasc\. Contabil la Coopera]ie, în
Bucure[ti. În 1959, se afla în camera
“Zero” de la Jilava, a condamna]ilor la
moarte, în a[teptarea verdictului final.
PI{CU, Maria D. N\scut\ la 16 iulie
1920, în Grecia. Stabilit\, prin colonizare,
în Dobrogea. Domiciliu obligatoriu, 2
ani.
PI{PIRICU, Toma. Din comuna
Cândreni. Condamnat, prin decizia
377/30.08.1951 (sau 417/20.09.1951),
la 24 de luni de munc\ for]at\. Deten]ia
la Canal.
PITA, Sever. {eful organiza]iei legionare
de la Facultatea de Agronomie (sau
Medicin\ ?) din Timi[oara. Arestat la 15
mai 1948 [i anchetat la Securitatea
Timi[oara. Deten]ia la Aiud [.a.
PITA, Tache C. N\scut la 1 august
1913, în Grecia. Domiciliat la Constan]a.

Condamnat la 15 ani de munc\ silnic\,
pentru “crim\ de uneltire”.
PITARU, Nicolae. Muncitor arestat
[i închis în lag\r. A evadat în 1945 [i a
fost rearestat în 1948, de Securitatea
Bra[ov, pentru “sprijin acordat legionarilor”.
PITCENCO, Petrea. N\scut la 27
februarie 1933, la Hancâ[la – Basarabia.
Refugiat în Banat, dup\ invazia sovietic\.
Domiciliu obligatoriu în B\r\gan, 4 ani
[i o lun\, de la 18 iunie 1951.
PITCENCO, Zaharia. N\scut la 16
noiembrie 1929, la Hancâ[la – Basarabia.
Refugiat în Banat. Domiciliu obligatoriu
în B\r\gan, 4 ani [i o lun\, de la 18 iunie
1951.
PITE. Student la Facultatea de Drept
din Cluj. Condamnat în 1949. Deten]ia
la Cluj, Pite[ti [i Gherla, în timpul reeduc\rii
prin tortur\.
PITEA, Dumitru. N\scut la 18 octombrie

1903, în satul Vaidei – Mure[. Fiul lui
Todor (înv\]\tor) [i al Axiniei (casnic\),
p\rin]ii a 7 copii. A urmat studiile liceale
la Târgu-Mure[ [i Turda, unde [i-a luat
bacalaureatul. Absolvent al Facult\]ii
de Electromecanic\ din cadrul Politehnicii din Timi[oara. În timpul studiilor
universitare, s-a între]inut singur, fiind
contabil la {coala de surdo-mu]i din
Timi[oara. A lucrat, ca inginer, la Atelierele C.F.R. Cluj (inginer stagiar [i [ef
de sec]ie, pân\ la cedarea Ardealului de
Nord) [i Timi[oara. Inginer-[ef la Atelierele C.F.R. Simeria. Dup\ eliberarea
Clujului de c\tre armata român\, a fost
numit [ef al Atelierelor C.F.R. Cluj (la 11
octombrie 1944). În 1948 a fost demis
[i s-a angajat la Uzina Electric\ din Cluj.
Arestat la 10 noiembrie 1949, de c\tre
Securitatea Cluj, chiar din incinta uzinei
electrice. Anchetat la M.A.I. (Bucure[ti)
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[i Jilava. Condamnat la 3 ani de temni]\
grea, plus 3 ani de degradare civic\ [i
confiscarea averii, prin sentin]a
1.265/12.03.1952 a Cur]ii Penale Bucure[ti
(compus\ din consilierii A. F\rcu]iu [i P.
Sârbulescu, asesorii populari M. Stancu,
Al. Satmary [i A. Turturic\, procurorul
Dem. Bratu [i grefierul Th. Buradel),
pentru “crim\ contra p\cii” (fusese acuzat
c\, pe când se afla la Simeria, î[i organizase
“o re]ea proprie de informa]ii printre
muncitorii atelierelor, compus\ din S\b\u
{tefan [i Valer Canan, a c\ror misiune
era culegerea de informa]ii din rândurile
mi[c\rii muncitore[ti [i comuniste de la
Atelierele C.F.R.. Simeria”). Deten]ia
la Canal (6 luni) [i închisoarea militar\
Oradea. Apropiindu-i-se termenul pentru
eliberare, i-a fost înscenat un nou proces
[i a fost condamnat, prin sentin]a 289/7.09.1955
a Tribunalului Militar Teritorial Oradea,
la 5 ani de munc\ silnic\ (care se cumulau
cu prima pedeaps\), pentru “crima de
activitate intens\ contra clasei muncitoare”.
A fost eliberat a doua zi dup\ proces,
pentru c\ executase deja 6 ani de închisoare,
a[adar cu unul în plus fa]\ de cele dou\
condamn\ri cumulate. Anii de deten]ie iau [ubrezit s\n\tatea. Dup\ eliberare, a
fost bolnav de bronho-pneumonie (4 luni
de internare), a suferit un infarct miocardic
[i o opera]ie de colecist, urmat\ de numeroase
embolii, care i-au provocat moartea. Sa stins din via]\ la 7 ianuarie 1975, la
vârsta de 71 de ani. {i familia lui Dumitru
Pitea a avut de suferit: so]ia lui, GeorgetaLivia, student\ la Conservator, a fost
exmatriculat\, dup\ 3 ani de studii; cei
doi copii ai lor nu au putut, mult timp,
s\ intre la facultate, din cauza “dosarului
prost”; dup\ arestarea lui D. Pitea, familia
lui a fost evacuat\ din cas\, în 24 de
ore, reu[ind cu greu s\ g\seasc\ o singur\
camer\, cu baie [i buc\t\rie comune cu
alte dou\ familii (biografie alc\tuit\ dup\
datele oferite de d-na Georgeta Livia Pitea,
so]ia lui Dumitru Pitea).
PITEA, Pavel. }\ran din comuna
Posaga. Arestat în 1957, torturat la Securitate,
judecat, pentru c\ acordase sprijin partizanilor
anticomuni[ti din regiune, în procesul
care s-a desf\[urat între 25 [i 27 februarie

1958, [i condamnat, prin sentin]a
464/12.04.1958, pronun]at\ de colonelul
Paul Finichi. Din acela[i lot cu Pavel Pitea
au f\cut parte Teodor Trinca [i Ilie
Vlad, condamna]i la moarte [i executa]i.
PITEI, M. }\ran din suburbia Rosa a
Cern\u]iului – Bucovina. Omorât de
sovietici. Numele s\u este înscris pe
monumentul funerar de la Rosa, printre
alte 70 de victime ale sovieticilor.
PITEI, Teodor (al lui Mihai). Din satul
Voloca. Deportat de sovietici. A murit
în 1945, într-un lag\r de exterminare
din Caucaz.
PITEL, Gheorghe D. N\scut în 1896,
în comuna Bascalia – Basarabeasca
(Basarabia). Primar (1942-44). Condamnat
în 1945, la 10 ani de munc\ silnic\ [i
deportat la Novosibirsk.
PITI, Ecaterina. N\scut\ la 31 decembrie
1939, în Bulgaria. Stabilit\, prin colonizare,
în comuna Mihail Kog\lniceanu – Constan]a.
Domiciliu obligatoriu, împreun\ cu p\rin]ii,
în B\r\gan, 4 ani [i o lun\, de la 18
iunie 1951.
PITI, Gabriel. N\scut la 30 aprilie
1948, în Bucure[ti. Domiciliu obligatoriu,
împreun\ cu p\rin]ii, din 1951. Ulterior,
s-a stabilit la Timi[oara.
PITIC, Gheorghe. N\scut în 1908.
Profesor de limbile român\ [i latin\, la
Vicov – Bucovina. C\s\torit cu Maria,
fiic\ de chiaburi, de]in\toare a unui întins
teren agricol. Arestat [i de]inut, câ]iva
ani, la Canal. Eliberat în 1953, s-a
întors acas\ bolnav [i gârbovit (informa]ii
furnizate de dna Carmen Maftei).
PITIC, Iosif. Partizan anticomunist.
I s-a al\turat notarului Gheorghe Gh.
Ionescu, dup\ lupta de la Pietrele Albe,
de la 22 februarie 1949. Împreun\ cu
acesta, s-a retras în mun]ii Almajului –
Cara[-Severin. Iosif Pitic a murit în lupt\
cu trupele de Securitate, la 6 octombrie
1950, la Gârbov\], pe valea râului
Nera, în apropierea comunei Dalbo[e].
PITIC, Margareta-T
Terezia. Din Re[i]a.
Arestat\ [i condamnat\. Deten]ia, între
1945 [i 1950, la Oravi]a [i Boc[a. Aprimit
[i domiciliu obligatoriu.
PITIC, Nicolae. }\ran din comuna
B\nia-Gârbov\] – Cara[-Severin (pe valea
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râului Nera). Arestat în 1959, torturat în
ancheta Securit\]ii Timi[oara [i condamnat
la 6 ani de munc\ for]at\. Deten]ia în
lag\re din B\l]ile Dun\rii, unde a colaborat
cu administra]ia.
PITIC, Vasile. Din comuna Dragomire[ti
– Maramure[. Condamnat la 5 mai 1949.
Eliberat la 1 iulie 1953. Rearestat la 3
ianuarie 1958, torturat [i condamnat, de
Tribunalul Militar Cluj, la 15 ani de munc\
for]at\. Deten]ia în lag\re de munc\ for]at\
din B\l]ile Dun\rii. Eliberat, prin gra]iere,
în 1964.
PITICA, Petre D. N\scut la 15 septembrie
1896, la Beli]ari – Teleorman. Condamnat
în 1952. A murit la 24 ianuarie 1953, în
lag\rul de la Culmea, în condi]ii de
exterminare prin munc\ for]at\.
PITICAR(U), Alexandru. Din satul
Gheorghi]eni, de lâng\ Vatra Dornei.
Legionar refugiat în Germania [i para[utat
în decembrie 1944, în Mun]ii Apuseni.
Arestat în mai 1945, cu un grup de 8
legionari din Vatra Dornei. Deten]ia la
Ia[i, Suceava [i Gherla (1950), unde a
fost crunt torturat de reeducatorii din
grupul lui }anu Popa. Le-a cerut mili]ienilor Tomoioag\ [i Vascan s\ îl scoat\ la
raport, pentru a fi mutat în alt\ parte.
Nu numai c\ nu i-a fost ascultat\ cererea,
dar intensitatea torturilor a crescut. Al.
Piticaru a ap\rut, ca martor al acuz\rii, în
procesul reeducatorilor.
PITICARI, Ipolit. Din CâmpulungMoldovenesc. Arestat în 1958, torturat
de Feller [i echipa acestuia, format\ din
Vasile Nichita [i Serseniuc [i inclus în
procesul înscenat lui Vasile Bl\naru [i lui
Flamur\. Condamnat, la 20 aprilie 1959,
de Tribunalul Militar Ia[i în deplasare
la Boto[ani, la 16 ani de munc\ silnic\.
Eliberat, prin gra]iere, în 1964.
PITICARU, Mircea Gh. Din Câmpina.
Condamnat. A stat 1 an în temni]ele
comuniste.
PITICARU, Teodor. Din CâmpulungMoldovenesc. Avea o stân\, pe muntele
Rar\u, unde îi primea pe turi[tii care se
ab\teau prin acele locuri [i îi omenea cu
produse de la stân\. Arestat [i b\tut la
Securitate, pentru a fi for]at s\ admit\
c\ le acordase sprijin unor membri ai

organiza]iei anticomuniste Sumanele
Negre. Condamnat. Deten]ia la Suceava
[i Gherla.
PITICA{, Mihai. Condamnat în 1951.
Deten]ia la Gherla (1952).
PITICESCU, Mihai (Bebe). Arestat în
1948, anchetat [i condamnat în lotul Laurei
S\ulescu, acuzat de leg\turi cu George
Manu. Deten]ia la Jilava (1949) [.a.
PITICU, Florian. Din comuna Pucheni
– Prahova. Elev la Liceul Petru [i Pavel
din Ploie[ti. Arestat în 1949, la vârsta
de 17 ani. Deten]ia la Târg[or [.a.
PITI{, Gheorghe Gh. Din Ploie[ti (str.
Vasile Milea, nr. 5, bl. 2). Arestat [i de]inut
3 luni.
PITI{, Ioan (al lui Alexa). }\ran
din L\pu[ul Românesc. Arestat în
1948, de Sf. Dumitru, pentru c\ luase
parte la r\scoala ]\ranilor care s\riser\ în
ap\rarea preotului Atanasie Oniga (pe
care Securitatea venise s\-l aresteze) [i
a bisericii greco-catolice din comun\.
Judecat la 11 februarie 1949 [i condamnat,
de Judec\toria din Dej, la 6 luni de închisoare.
PITI{, Ioan (al lui Nicolae). }\ran din
Târgu-L\pu[. Condamnat, la 11 februarie
1949, de Judec\toria Dej, la 5 luni de
închisoare, pentru implicare în revolta
]\r\neasc\ din L\pu[ul Românesc, pentru
ap\rarea preotului greco-catolic, Atanasie
Oniga.
PITI{, Stanca M. N\scut\ la 3 septembrie
1921, în comuna Dobroe[ti, de lâng\
Ro[iorii de Vede. }\ranc\, participant\
la r\scoala din comun\, în cursul c\reia
a fost devastat sediul colectivei agricole,
ea ridicându-[i cererea de înscriere,
care îi fusese smuls\ cu for]a. Condamnat\
la 36 de luni de munc\ for]at\. Eliberat\
la 6 aprilie 1962, prin ordinul 6/10.102.
PITIUI, Titus. Condamnat în 1948.
Deten]ia la Pite[ti, în perioada reeduc\rii,
[i Canal (din 1950), de unde a fost eliberat
în 1951.
PITPINIC, Gheorghe. N\scut în 1925.
Din Bârlad – Vaslui (str. Mihai Viteazul).
Student la Academia Comercial\ din
Bucure[ti. Membru T.U.N.}. Arestat în
iulie 1947 [i obligat s\ apar\, ca martor
al acuz\rii, în procesul Maniu – Mihalache.
A f\cut o declara]ie fals\, conform c\reia
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P.N.}.-ul emisese o circular\ pentru
organizarea, la sate, de echipe de câte
30 de oameni, care s\ manifesteze împotriva
autorit\]ilor [i s\ produc\ dezordine. A
mai declarat [i c\ senatorul Vasile GeorgescuBârlad, pre[edintele P.N.}. Tutova, d\duse
la sate instruc]iuni cu caracter “antisovietic
[i antisemit”. Gh. Pitpinic a fost eliberat,
dup\ 6 luni. Rearestat la 15 august 1952.
Deten]ia la Gale[ [i Peninsula.
PITPINICUS. Comunist grec din
Larissa. A fugit în 1948 în România, cu
r\m\[i]ele p\mânte[ti ale lui Marcos.
G\zduit la Pite[ti, a fost arestat de “tovar\[ii”
români [i dus în lag\rul de la M\rgineni
(1952), unde îi înjura necontenit pe cei
pe care îi crezuse prieteni.
PITRON, Dobre. N\scut în 1899, la
Vi[an. }\ran arestat la 28 august 1948.
Deten]ia la Râmnicu-S\rat [i Gherla
(de la 27 februarie 1950).
PITROP, Liana. N\scut\ la 27 februarie
1917, la Buz\u. Din
cauza situa]iei materiale precare a p\rin]ilor, a urmat liceul la seral, lucrând
în acela[i timp la
arhiva Tribunalului
din Buz\u. Dup\
bacalaureat, a urmat
Facultatea de Istorie din Ia[i, devenind
[i membr\ a Mi[c\rii Legionare. Dup\
1944 a fost arestat\ de 5 ori, ultima
dat\ la 11 iulie 1952. F\r\ s\ fie judecat\,
a fost trimis\, în 1954, cu domiciliu
obligatoriu, în B\r\gan, la Rubla. Acolo
s-a m\ritat cu inginerul Stan Nedelcu,
originar din jude]ul Timi[ [i aflat [i el
la Rubla, cu domiciliu obligatoriu. În
1960, s-a stabilit în comuna B\r\ganu,
iar în 1964, la Br\ila, unde a ie[it la pensie.
PITROP, Lucian. Medic din Oradea.
Arestat dup\ 1948.
PITRUNEAC, Mihai D. Din Slobozia
– Basarabia. Condamnat în 1945, ca
“iehovist”, la 3 ani de munc\ silnic\.
PITSCHAK, Carol K. N\scut la 21
aprilie 1904, la Câmpina – Prahova. Medic
oncolog din Ploie[ti (str. Democra]iei, nr.
28). Membru în conducerea P.N.}. Prahova.
Arestat la 28 iunie 1957, împreun\ cu

doctorul Gheorghe
I. Petrescu, pre[edintele P.N.}. Prahova, [i învinuit c\,
prin 1949, îi acordase asisten]\ medical\ lui Dumitru
Petrescu-Marinaru,
frunta[ P.N.}., din comuna Pucheni –
Prahova, care era urm\rit de Securitate.
Carol Pitschak a fost anchetat cu brutalitate, la Securitatea Ploie[ti, de c\tre
locotenen]ii Ion Baltag [i M. Mota[, c\pitanul Ion Cojocaru [i Teodor Rus. Condamnat, prin sentin]a 197/24.09.1957, la 10
ani de închisoare. Deten]ia la Jilava, Gala]i [i Boto[ani, de unde a fost eliberat,
în 1964, grav bolnav. Amurit la scurt timp.
PITSCHAK, Walter. Func]ionar din
Ploie[ti. R\pit de N.K.V.D. [i deportat
în URSS, în bazinul Donbas, unde a murit,
în condi]ii de exterminare.
PITTINI, Olga. Anchetat\ la Securitate
[i condamnat\, pentru “g\zduire de partizani”. Deten]ia la Jilava [i Mislea.
PITTINI, Titus. Din Vulcan. Arestat
în iunie 1949 [i condamnat la 2 ani de
închisoare, în lotul organiza]iei anticomuniste Stema }\rii. Deten]ia la Jilava, Pite[ti,
unde a trecut prin reeducare, Cernavod\
[i Peninsula, de unde a fost eliberat, în
1951.
PITU, Anastasie (Atanasie) S. N\scut
la 26 ianuarie 1953, în B\r\gan, la Frumu[i]a Nou\ – Gala]i, unde erau deporta]i
p\rin]ii s\i. Domiciliu obligatoriu, 2 ani
[i 6 luni, dup\ care au revenit la Constan]a.
PITU, Constantin. Din jude]ul Arad.
Condamnat.
PITU, Doina V. N\scut\ la 3 martie
1948, în comuna Sacalaz – Timi[. Domiciliu obligatoriu, împreun\ cu familia, în
B\r\gan, 4 ani [i o lun\, de la 18 iunie
1951. Ulterior, s-a stabilit la Constan]a.
PITU, Eugen. Din Roman. Condamnat.
PITU, Eugenia T. N\scut\ la 18 noiembrie
1953, în comuna Zagna-V\deni din B\r\gan,
unde erau deporta]i p\rin]ii ei, din 1951.
Domiciliu obligatoriu înc\ 1 an [i 8
luni, dup\ care au revenit la Constan]a.
PITU, Gheorghe A. N\scut la 10 ianuarie
1910, în Albania. Stabilit, prin colonizare,
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în comuna Palazu Mare – Constan]a.
Domiciliu obligatoriu în B\r\gan, 4 ani
[i 2 luni, din 1951.
PITU, Ianache A. N\scut la 10 noiembrie
1933, în Bulgaria. Stabilit, prin colonizare,
în comuna Palazu Mare – Constan]a.
Domiciliu obligatoriu în B\r\gan, 4 ani
[i o lun\, de la 18 iunie 1951.
PITU, Ioan. N\scut la 20 octombrie
1887, în comuna Vrani – Cara[-Severin.
Fost poli]ist arestat în 1950. A murit în
1954, la închisoarea Gherla.
PITU, Marioara N. N\scut\ la 15
februarie 1936, în Bulgaria. Domiciliat\
la Constan]a. Domiciliu obligatoriu,
împreun\ cu familia, 4 ani [i o lun\, din
1951.
PITU, Mihai Gh. N\scut la 4 octombrie
1948, în comuna S\c\laz – Timi[. Domiciliu
obligatoriu în B\r\gan, 4 ani [i 3 luni, din
1951. Ulterior, s-a stabilit la Constan]a.
PITU, Nicolae. N\scut la 12 octombrie
1893, în comuna Dulgheru – Constan]a.
Membru P.N.}. Arestat la 23 iulie 1950
[i condamnat, prin sentin]a 311/28.08.1950,
la 4 ani de închisoare, pentru “uneltire”.
Dup\ recurs, pedeapsa i s-a redus la 3 ani.
PITU, Nicolae A. N\scut la 15 iulie
1936, în Bulgaria. Stabilit la Constan]a.
Domiciliu obligatoriu, împreun\ cu familia, în B\r\gan, 4 ani [i o lun\, din 1951.
PITU, Sotir A. N\scut la 20 iulie 1923,
în Albania. Domiciliat la Constan]a.
Domiciliu obligatoriu în B\r\gan, 4 ani
[i o lun\, din 1951.
PITU, Spiru S. N\scut la 5 octombrie
1951, în B\r\gan, la Frumu[i]a Nou\ –
Gala]i, unde erau deporta]i p\rin]ii s\i.
Domiciliu obligatoriu, 3 ani [i 10 luni,
dup\ care s-au întors la Constan]a.
PITU, Stela A. N\scut\ la 8 decembrie
1953, în B\r\gan, la Movila Gâld\ului,
unde erau deporta]i p\rin]ii s\i, din 1951.
Dup\ înc\ 1 an [i 8 luni de domiciliu
obligatoriu, au revenit la Constan]a.
PITU, Stelu]a A. N\scut\ la 12 septembrie
1935. Din Constan]a. Domiciliu obligatoriu,
împreun\ cu familia, în B\r\gan, la Movila
Gâld\ului, 4 ani [i 5 luni, din 1951,
dup\ care s-a întors la Constan]a.
PITU, Str\in. Din Comori[te (nr. 209).
Condamnat în 1959. Eliberat, prin gra]iere,
în 1964.

PITU, Vasile D. N\scut la 10 noiembrie
1935, în Bulgaria. Stabilit, prin colonizare,
în comuna Ovidiu – Constan]a. Condamnat,
în 1958, la 10 ani de munc\ silnic\ [i 4
ani degradare civic\, pentru “uneltire”.
PITU, Vasilichia D. N\scut\ la 25
martie 1927. Domiciliu obligatoriu în
B\r\gan, 4 ani [i o lun\, din 1951.
PITU, Vasilichia N. N\scut\ la 12
martie 1944, la C\l\ra[i. Domiciliu obligatoriu,
împreun\ cu familia, în B\r\gan, 4 ani
[i 10 luni, din 1951. Ulterior, s-a stabilit
la Constan]a.
PITULEA. Din Dobrogea. Condamnat.
Deten]ia la Poarta Alb\ (1951-52), unde
era normator.
PITULEA, Elvira. N\scut\ la 5
iunie 1933, în Bulgaria. Domiciliat\ la
Constan]a. Domiciliu obligatoriu în B\r\gan,
1 an [i 9 luni.
PITULEA, Enache. Legionar refugiat
în Germania [i stabilit, apoi, la Graz, în
Austria, de unde, împreun\ cu Gogu Puiu,
a hot\rât s\ revin\ în România. La 28
martie 1947 au p\r\sit Viena. Au poposit
la Consulatul Român de la Budapesta, iar
la 3 aprilie 1947, au ajuns la Oradea, cu
pa[apoarte false. La 4 aprilie 1947, au fost
amândoi aresta]i [i trimi[i la Siguran]a
Constan]a. Enache Pitulea a fost condamnat,
în lips\, prin sentin]a 399/19.03.1948 a
Tribunalului Militar Bucure[ti, semnat\
de colonelul Valer Dobrogeanu, la 1 an
de închisoare corec]ional\, pentru “trecere
frauduloas\ a frontierei”.
PITULEA, Gheorghe. Din Constan]a.
Arestat în 1950 [i condamnat.
PITULEANU, Anita. N\scut\ la 15
august 1930, în Bucure[ti. Domiciliu
obligatoriu în B\r\gan, 2 ani.
PITULESCU, Petre. Ini]iatorul unei
organiza]ii anticomuniste, în cadrul c\reia
membrii au depus jur\mânt, în martie
1955.
PITULICE, Valeria. Din Roman.
Condamnat\.
PITU{CAN, Feodora I. N\scut\ în
1902, în comuna Pitu[ca – C\l\ra[i
(Basarabia). Condamnat\ în 1945, de
autorit\]ile sovietice, la 10 ani de munc\
silnic\.
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PITU{CAN, Vasile. }\ran din comuna
Pitu[ca – C\l\ra[i (Basarabia). Invalid din
Primul R\zboi Mondial. Împu[cat în 1941,
de N.K.V.D., în masacrul din p\durea
P\ule[ti.
PI}A (sau PITA), Constantin (Tache).
N\scut la 1 septembrie 1917, la Veria –
Grecia. Stabilit, prin colonizare, în comuna
Ostrov – Constan]a (nr. 89). Contabil arestat
la 19 iulie 1952, torturat la Securitatea
Constan]a [i condamnat, prin sentin]a
1/5.01.1953, pronun]at\ de generalul Alexandru Petrescu (supranumit Vî[inski al
României), la 7 ani de închisoare, pentru
“crim\ de uneltire”.
PI}A, Gheorghe. Condamnat în 1950.
Deten]ia la Gherla, Baia Sprie, Valea
Nistrului [.a.
PI}A, Hrisula C. N\scut\ la 2 decembrie 1922. Din Dobrogea. Domiciliu obligatoriu în B\r\gan, 2 ani.
PI}A, Tache. Condamnat în 1950.
Deten]ia la Constan]a, Jilava, Aiud [i
Peninsula (1952).
PI}IGOI, Constantin I. N\scut la 17
noiembrie 1930, în comuna Saraiu – Constan]a. Domiciliu obligatoriu în B\r\gan,
15 ani [i 6 luni, din 1949.
PI}IGOI, Elena (so]ia lui Pi]igoi,
Marin A.). N\scut\
la 29 martie 1909,
în comuna Bro[teni
–Arge[, în familia
Predescu. Arestat\
în noaptea de 2 spre
3 martie 1949. I sa confiscat întreaga
avere [i a fost trimis\,
cu domiciliu obligatoriu, la Pite[ti, L\te[ti
[i R\chitoasa, pân\ în 1964.
PI}IGOI, Ion I. N\scut la 26 aprilie
1923, în comuna
Saraiu – Constan]a.
}\ran arestat la 14
iulie 1949 [i anchetat la Securitatea
Constan]a, unde a
fost torturat de locotenentul Gheorghe
Mih\il\ (care i-a
înscenat [i procesul), Nicolae Doicaru [i
Sarchizian. Condamnat, prin sentin]a

557/21.10.1949 a Tribunalului Militar
Constan]a, semnat\ de colonelul Constantin
Pavelescu, la 15 ani de munc\ silnic\,
pentru “crim\ de uneltire”, în lotul lui
Gheorghe Gh. Tomo[oiu. Deten]ia la
Gherla, de unde a fost ridicat, din ordinul
lui Alexandru Nicolski, transmis prin
Patriciu, [eful Securit\]ii Cluj, [i trimis
cu trenul la Timi[oara, unde a fost asasinat,
în noaptea de 9 spre 10 martie 1950.
PI}IGOI, Marin A. N\scut la 30 mai
1900, în comuna
Bro[teni – Arge[.
Fiu de înv\]\tor.
Aurmat {coala Normal\ din Câmpulung-Muscel. În 1916
[i-a întrerupt cursurile, plecând voluntar, în Corpul Cerceta[ilor, în Primul R\zboi Mondial. A
luptat la M\r\[e[ti. Dup\ r\zboi, [i-a
terminat studiile. Membru fondator al
Partidului Na]ional }\r\nesc, al\turi de
Ion Mihalache. Înv\]\tor. Deputat ]\r\nist
de Arge[, între 1928 [i 1932, ales pe lista
al c\rei cap a fost Armand C\linescu.
În 1933, a absolvit Facultatea de Drept
[i Filosofie. R\mas fidel P.N.}-ului [i
dup\ atragerea lui Armand C\linescu
în cercurile Regelui Carol II. Dup\ 1944,
a fost pre[edintele P.N.}. Arge[, sediul
organiza]iei aflându-se chiar în casa lui
din Pite[ti. A devenit ]inta comuni[tilor
[i în special a lui Constantin Doncea,
responsabilul comunist pentru jude]ul
Arge[. La 9 august 1946, comuni[tii au
organizat, la Tribunalul Pite[ti, un atentat
în urma c\ruia avocatul Gheorghe Mihai
[i Tic\ Popescu au fost omorâ]i, iar aprox.
20 de persoane, printre care Nicolae
Penescu [i Marin Pi]igoi, au fost grav
r\nite. Dup\ alegerile din noiembrie 1946,
câ[tigate de P.N.}. [i falsificate de comuni[ti,
Marin Pi]igoi a fost pus sub urm\rire
de c\tre Securitate, la 15 decembrie 1946
emi]ându-se un mandat de arestare pe
numele lui. Astat ascuns pân\ la 15 august
1949, când a fost arestat. Condamnat la
7 ani de închisoare, în urma unui proces
în care au mai fost judeca]i frunta[ii P.N.}.,
Victor Anca, Dumitru Gerota, Eugen
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Ha]ieganu [.a. Deten]ia la Jilava, Aiud
[i Peninsula (din toamna lui 1950), unde
nepotul s\u, Simion (Sic\) En\chescu,
fost student la medicin\, adept al reeduc\rii,
l-a cerut oficial ofi]erului politic, Chirion,
pentru a-l prelua în Brig\zile 13-14. Acolo,
Marin Pi]igoi a fost b\tut zi [i noapte,
torturat [i supus unui regim infernal de
munc\ for]at\. În acea perioad\ a fost
ucis, la Canal, doctorul Ion Simionescu.
Dup\ plecarea tor]ionarilor Ion Bogd\nescu
[i Sic\ En\chescu de la Peninsula, Marin
Pi]igoi a fost trimis la Gherla [i, apoi,
la Oradea, de unde, în loc s\ fie eliberat,
a fost trimis, cu o pedeaps\ administrativ\,
în domiciliu obligatoriu în B\r\gan, la
R\chitoasa [i L\]e[ti, pân\ în 1964. A
murit la 3 august 1988.
PI}IGOI, Nicolae I. N\scut la 14
noiembrie 1947, în comuna Saraiu –
Constan]a. Domiciliu obligatoriu, împreun\
cu familia, în B\r\gan, 15 ani [i 2 luni,
din 1949.
PI}IGOI, Radu. N\scut în 1906, în
comuna Valea Salciei – Buz\u (la izvorul
pârâului Câin\u). }\ran înst\rit, arestat
la 31 martie 1951 [i condamnat. Deten]ia
la Râmnicu-S\rat [i în lag\re de munc\
for]at\ (de la 21 aprilie 1951).
PI}IRIG|, Petrache. Din jude]ul Dolj.
Condamnat.
PI}U, A. S. Din satul Budine] –
Storojine] (Bucovina). Una dintre cele 77
de victime ale represiunii sovietice, ale
c\ror nume sunt înscrise pe troi]a din sat.
PI}U, Dumitru (al lui Ion). Din comuna
Ige[ti – Storojine] (Bucovina). Una dintre
cele 87 de victime ale represiunii sovietice, ale c\ror nume sunt înscrise pe troi]a
din Ige[ti.
PI}U, Eugenia. Din Roman.
Condamnat\.
PI}U, Gheorghe. N\scut în 1891.
Arestat în 1951. A murit în 1954, la
Giurgiu, unde se afla la munc\ for]at\,
sub control M.A.I.
PI}U, {tefan (al lui Ioan). Din comuna
Ige[ti – Storojine] (Bucovina). Una dintre
cele 87 de victime ale represiunii sovietice, ale c\ror nume sunt înscrise pe troi]a
din Ige[ti.
PI}UL, Elena. N\scut\ la 14 octombrie 1943, la Ige[ti – Bucovina. Refugiat\

în Banat. Domiciliu obligatoriu, împreun\
cu familia, în B\r\gan, 4 ani, din 1951.
PI}UL, Ilie. Din Opri[eni – Hliboca
(Bucovina). Condamnat la moarte [i
executat, de sovietici.
PI}UL, Leon. Din Opri[eni – Hliboca
(Bucovina). Deportat [i mort în condi]ii
de exterminare.
PI}UL, Viorica. Din Roman.
Condamnat\.
PI}URC|, Dumitru F. N\scut la
21 ianuarie 1912, în comuna Orodel –
Dolj. Locotenent-major de avia]ie. În
martie 1952, a fugit cu un avion în Jugoslavia
[i, apoi, în Republica Federal\ Germania,
unde a lucrat, un timp, ca instructor de
avia]ie, în cadrul trupelor americane. La
24 martie 1955 a ajuns în SUA. Dup\
fuga lui, din ordin M.A.I., au fost aresta]i
[i ancheta]i 70 de pilo]i militari, unii dintre
ei fiind exclu[i din rândurile armatei.
PI}UREA, Ion. Negustor din Craiova,
proprietar al unui local, în fa]a Tribunalului
din Craiova (str. Cuza-Vod\). Arestat
în 1951, a primit o condamnare administrativ\.
Deten]ia la Canal.
PI}URU, Gheorghe. Partizan
anticomunist. Arestat [i omorât în ancheta
Securit\]ii Cluj, din ordinul colonelului
Mihail Patriciu.
PI}URU, Nicolae. N\scut în 1913,
în comuna Celaru – Romana]i. Farmacist
din Cluj. Membru al organiza]iei anticomuniste
Cruce [i Spad\. Arestat în aprilie 1949,
împreun\ cu al]i membri ai grupului care
ac]iona în zona Huedinului, sub conducerea
lui Gheorghe Gheorghiu-M\r\[e[ti.
Condamnat, prin sentin]a 1545/23.09.1949
a Tribunalului Militar Cluj, la 20 de ani
de munc\ silnic\. {eful Securit\]ii
Cluj, Mihai Patriciu (Weiss), a ordonat
s\ fie scos din închisoare [i împu[cat,
la 7 octombrie 1949, la Zam Sâncrai –
Mure[, lâng\ Huedin. În procesul verbal
încheiat la moartea lui Nicolae Pi]uru,
securi[tii au scris: “împu[cat pentru fug\
de sub escort\”.
PIUARU, Teodor H. N\scut la 24
ianuarie 1924, în comuna B\ige[ti – Suceava. }\ran arestat la 4 aprilie 1958,
pentru c\ adusese critici “realiz\rilor”
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regimului comunist [i, împreun\ cu al]i
s\teni, refuzase s\ se prezinte la vot.
PIVIN, Dumitru (tat\l lui Pivin,
Gheorghe D.). N\scut în 1888, în comuna
urban\ Horecea, suburbie a Cern\u]iului
– Bucovina. R\nit în Primul R\zboi
Mondial. Ca primar, s-a ocupat de ridicarea
unei biserici la Horecea. Arestat la 13
iunie 1941, din cauz\ c\ fiul s\u cel mai
mare, Ion-Nistor (n\scut în 1906, dintro prim\ c\s\torie), se refugiase în România,
în timpul invaziei sovietice din 1940 (avea
s\ moar\ la Craiova). Cel de-al doilea fiu,
Gheorghe, se refugiase [i el, la Ia[i. Dumitru
Pivin a fost deportat în satul Serstbitovo
din regiunea Tomsk (Siberia), împreun\
cu so]ia, Maria (n. 1896) [i fiul, Ilie (n.
25 iulie 1931). Dumitru Pivin a murit în
1942, iar Maria în 1943. La 4 aprilie 1948,
Ilie Pivin s-a întors singur, la Horecea.
Avea 17 ani.
PIVIN, Gheorghe D. (fiul lui Pivin,
Dumitru). N\scut în 1922. Absolvent
al Liceului Aron Pumnul din Cern\u]i
– Bucovina. Student la Cern\u]i. Refugiat,
în 1940, la Roman [i apoi la Ia[i. Membru
al Fr\]iei de Cruce din Piatra-Neam].
Arestat în noaptea de 14 spre 15 mai 1948,
în lotul membrilor Centrului Studen]esc
Legionar din Ia[i. Pus în lan]uri, împreun\
cu Neculai Popa, [i anchetat la Siguran]a
din Piatra-Neam], unde a fost b\tut de
Stoian ([eful Siguran]ei) [i la Suceava,
unde l-au torturat Blehan [i Danielevici.
Nemaisuportând chinurile, a încercat
s\ se sinucid\, t\indu-[i venele, dar a fost
“salvat”. Condamnat la 20 de ani de munc\
silnic\, în procesul membrilor Centrului
Studen]esc Legionar de la Ia[i, care a
început la 21 februarie 1949 [i în care au
fost judeca]i 123 de tineri. Eliberat,
prin gra]iere, în 1964, grav bolnav. S-a
stabilit în comuna Gârleni – Bac\u, pe
râul Bistri]a (vezi [i Popa, Neculai).
PIVIN, Ilie D. Vezi Pivin, Dumitru.
PIVIN, Ion. N\scut în 1912, la Horecea
– Bucovina. Deportat în 1941, în Siberia,
unde a murit, în condi]ii de exterminare.
PIVIN, Maria. Vezi Pivin, Dumitru.
PIVIN, Maria. N\scut\ la 14 februarie
1932, la Horecea (Bucovina ocupat\ de
sovietici). Refugiat\ în Banat. Domiciliu

obligatoriu în B\r\gan, 4 ani, de la 18
iunie 1951.
PIVIN, Sava-D
Drago[. Din comuna
urban\ Horecea, suburbie a Cern\u]iului
– Bucovina. Deportat la 13 iunie 1941,
în Siberia, unde a murit în condi]ii de
exterminare. Numele s\u este înscris
pe un monument comemorativ din Horecea,
printre cele 110 ale victimelor represiunii
sovietice din comun\ (lista a fost întocmit\
de Ion Pridie, din Horecea).
PIVNICERU. Avocat din Ia[i.
Condamnat. Deten]ia la Jilava, Gherla,
minele de plumb de la Baia Sprie [.a.
PIVNICERU, Constantin Gh. Din
Sinaia. Condamnat la 5 ani de închisoare.
În 1951 se g\sea la închisoarea Jilava.
PIVNICERU, Simion. N\scut la 27
septembrie 1903, în comuna Avere[ti –
Vaslui. Preot ortodox, paroh la Biserica
Sfin]ii Voievozi din Bucure[ti. Arestat
în 1958 [i anchetat la Securitatea Uranus,
unde i s-a înscenat procesul. Condamnat,
prin sentin]a 1.053/21.10.1958 a Tribunalului
Militar Bucure[ti, la 8 ani de munc\ for]at\,
pentru “uneltire împotriva ordinii sociale”.
PIVOVAROV, Iosif-V
Vladimir. N\scut
în 1872, în Noua Suli]\ – Bucovina.
Deportat la 13 iunie 1941, în Siberia,
împreun\ cu mama, so]ia [i soacra sa.
PIZONE, Benedict. N\scut în 1920.
C\pitan genist. Condamnat în 1950.
Deten]ia la Jilava [i Poarta Alb\.
PIZZA, Tache. N\scut în 1914, la Veria
– Grecia. Macedonean stabilit, prin colonizare,
în Dobrogea. Arestat, torturat la Securitatea
Constan]a [i condamnat în 1953.
PLACA, Silvia. So]ia unui englez.
Arestat\, anchetat\ la Securitate [i
condamnat\ în 1951, în procesul înscenat
pentru compromiterea Nun]iaturii Apostolice
din România. Deten]ia la Jilava, Mislea
[i Miercurea-Ciuc, de unde a fost eliberat\,
în 1956, la interven]ia Ambasadei Marii
Britanii.
PLAHOTNIC, Mihai P. Din Ploie[ti
(str. Fabricii, nr. 26). Arestat de Securitatea
Ploie[ti [i condamnat. Deten]ia, 5 ani,
3 luni [i 14 zile.
PLAIN, Maria. N\scut\ la 29 iulie
1925, la Timi[oara. Deportat\ la 15 ianua-
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rie 1945, în URSS, la munc\ for]at\, de
unde a revenit la 16 decembrie 1946.
PLAIU, Alexandru A. Vezi Plaiu,
Alexei G.
PLAIU, Alexei G. (frate cu Plaiu,
Filip G.). N\scut în 1896, în comuna
Zaim – C\u[eni (Basarabia). Deportat în
1949, în Kurgan, împreun\ cu so]ia, Ana
(n\scut\ în 1904) [i copiii, Fiodor (n.
1928), Tihon (n. 1932), Alexandru (n.
1934), Nadejda (n. 1938) [i Liuba (n.
1941).
PLAIU, Ana. Vezi Plaiu, Alexei G.
PLAIU, Ana. Vezi Plaiu, Filip G.
PLAIU, Ecaterina F. Vezi Plaiu,
Filip G.
PLAIU, Filip G. (frate cu Plaiu, Alexei
G.). N\scut în 1894, în comuna Zaim –
C\u[eni (Basarabia). Deportat în 1949,
împreun\ cu so]ia, Ana (n\scut\ în 1897)
[i fiicele, Maria (n. 1924) [i Ecaterina (n.
1928).
PLAIU, Fiodor A. Vezi Plaiu, Alexei G.
PLAIU, Liuba A. Vezi Plaiu, Alexei G.
PLAIU, Maria F. Vezi Plaiu, Filip G.
PLAIU, Nadejda A. Vezi Plaiu, Alexei G.
PLAIU, Tihon A. Vezi Plaiu, Alexei G.
PLANK, Maria. N\scut\ la 6 mai
1921, la Timi[oara. Deportat\ la 15 ianuarie
1945, în URSS, la munc\ for]at\, de unde
s-a întors la 17 decembrie 1949.
PLANTUS, Aglae (a lui Nicolae).
Vezi Plantus, Eva.
PLANTUS, Aurica (a lui Gheorghe).
Vezi Plantus, Eva.
PLANTUS, Aurora C. Vezi Plantus,
Chiril\.
PLANTUS, Chiril\ (al lui Andron).
Din comuna St\ne[ti. Deportat la 13 iunie
1941, de c\tre sovietici, în Kazakhstan,
împreun\ cu so]ia, Elena [i cei 6 copii.
Ajun[i la destina]ie, au fost înghesui]i,
30 de oameni, într-un grajd în care erau
obliga]i s\ doarm\ pe paie, prad\ p\duchilor.
Imediat, a murit Mircea, copilul cel
mai mic al lui Chiril\ [i al Elenei, pe care
aceasta nu a mai avut cu ce s\ îl al\pteze.
Tot în 1941 a murit [i Elena Plantus. În

1943 au murit Chiril\ Plantus [i al]i trei
copii ai lui, Domnica, Gheorghe [i Octavian,
cerând, pân\ la ultima suflare, o f\râm\
de pâine. Pentru c\ Octavian a murit în
decembrie [i p\mântul era prea înghe]at
pentru a se putea s\pa o groap\, trupul
lui nu a fost înmormântat, ci a[ezat lâng\
un gard [i acoperit cu pietre. Abia în
prim\vara urm\toare, sora lui, Aurora, a
reu[it s\-l îngroape. Dup\ 6 ani, Aurora
[i o sor\ a ei, singurele supravie]uitoare
ale familiei, s-au întors acas\. Red\m, în
continuare, o relatare a Aurorei Plantus,
despre tragedia unei alte familii din comuna
St\ne[ti, la care ea fusese martor\: “Domnica
Bucea, dup\ ce [i-a pierdut 6 membri
ai familiei sale, în acea pustietate, a ajuns
la cump\na disper\rii. V\zând femeia c\
[i ultimul copila[ drag îi era pe moarte,
pentru c\ nu mai avea cu ce s\-l al\pteze,
s-a dus pe malul unui râu, [i-a legat o
piatr\ de gât, a luat odrasla în bra]e [i sa aruncat cu ea în ap\. Atunci mi-am zis:
«Doamne, d\-mi puterea s\ ajung acas\,
în St\ne[ti, ca s\ povestesc lumii din
sat cum s-a pr\p\dit toat\ familia Bucea»”.
PLANTUS, Domnica C. Vezi Plantus,
Chiril\.
PLANTUS, Dumitru (al lui Nicolae).
Vezi Plantus, Eva.
PLANTUS, Elena. Vezi Plantus,
Chiril\.
PLANTUS, Eva (a lui Samson).
Deportat\ în 1941, în Kazakhstan. Aceea[i
soart\ au avut-o Aglae, Aurica, Dumitru,
Gheorghe, Lidia, Vasile, Zamfira [i Zenovia
Plantus (care a murit în deportare). Numele
lor se g\sesc pe lista de 154 de victime
ale bol[evismului, din comuna St\ne[ti,
întocmit\ de profesorul Ion Posteuc\ [i
publicat\ în Almanahul }ara Fagilor,
1996, pp. 144-147. În amintirea acestor
victime s-a ridicat un monument, în
cimitirul din St\ne[ti.
PLANTUS, Gheorghe (al lui Dumitru).
Vezi Plantus, Eva.
PLANTUS, Gheorghe C. Vezi Plantus,
Chiril\.
PLANTUS, Lidia (a lui Gheorghe).
Vezi Plantus, Eva.
PLANTUS, Mircea C. Vezi Plantus,
Chiril\.

