28
PANAGHIU, Gheorghe V. Vezi
Panaghiu, Vasile Gh.
PANAGHIU, Ion C. Vezi Panaghiu,
Chiril T.
PANAGHIU, Ion G. N\scut în 1884.
Deportat în 1949, în Tiumen, împreun\
cu fiica, Olga (n\scut\ în 1929), ginerele
[i dou\ nepoate.
PANAGHIU, Simion P. N\scut în
1922, la Chi[in\u – Basarabia. Condamnat în 1951, la 25 de ani de munc\ silnic\,
pentru apartenen]\ la o organiza]ie
antisovietic\.
PANAGHIU, Vasile Gh. N\scut în
1893. Din Chi[in\u – Basarabia. Deportat
la 6 iulie 1949, în Siberia, împreun\ cu
so]ia, Fervonia (n\scut\ în 1895) [i copiii,
Gheorghe, Alexandru [i Alexandra.
PANAIETE, Maria I. N\scut\ la 11
august 1949. Dus\, în vârst\ de nici 2
ani, împreun\ cu familia, în domiciliu
obligatoriu, în B\r\gan, 4 ani [i o lun\.
PANAIODOR, Alice. N\scut\ în
1918, la Bucure[ti. Af\cut parte din cercul
pastorului Richard Wurmbrand [i a
fost condamnat\, pentru manifestarea
credin]ei religioase [i sprijinirea celor
aresta]i. Ulterior, a emigrat în Occident,
unde a publicat o carte despre degradarea
femeii în temni]ele comuniste din România: La traversée du feu.
PANAIOTI, Hristu. Muncitor din
Constan]a. A lucrat pe [antierul din zona
lag\rului Peninsula. I-a ajutat pe de]inu]ii
politici, prin intermediul lui Tiberius
Tolescu, trimi]ând [i aducând scrisori
[i medicamente. În casa lui din Constan]a
(str. Ileana Cosânzeana) [i-au g\sit ad\post numeroase familii aflate în c\utarea
celor dragi afla]i în deten]ie politic\.
PANAIT, Angela G. N\scut\ la 22
februarie 1934. Din Mangalia. Domiciliu
obligatoriu, 1 an [i 11 luni.
PANAIT, Aurelia I. Vezi Panait, Ion I.
PANAIT, Carol. Numele de familie
este Panait, [i nu Carol. Vezi CAROL,
Panait (Dic]ionar C, pp. 39-40).
PANAIT, Constantin. Preot-paroh la
C\lug\reni – Prahova. Arestat dup\ 15
august 1952 [i trimis la Canal.
PANAIT, Costache (zis Leibu).
Din satul Od\ile, comuna Pucheni –

Prahova. Arestat în 1957, pentru de]inere
de monezi de aur.
PANAIT, Dumitru I. N\scut la 15
februarie 1928. Din Constan]a. Domiciliu
obligatoriu, 1 an [i 2 luni.
PANAIT, Dumitru (Mitic\) I. Din
comuna Bere[ti – Covurlui. Colonel.
Condamnat.
PANAIT, Ion. Scriitor. Condamnat.
PANAIT, Ion. N\scut în 1906. }\ran
din comuna Ple[e[ti, arestat la 11 martie
1950 [i închis de Securitate, la închisoarea
Râmnicu-S\rat, pân\ la 15 ianuarie 1951.
PANAIT, Ion. }\ran din comuna
Vulturu – Constan]a. Condamnat.
PANAIT, Ion C. N\scut la 9 noiembrie
1922. Din Dobrogea. Condamnat la 2 ani
de închisoare.
PANAIT, Ion I. N\scut în 1906. Din
Chi[in\u – Basarabia. Condamnat în
1941, la 8 ani de munc\ silnic\, pentru
“agita]ie antisovietic\”. So]ia lui, Iuli]a
(n\scut\ în 1911), fiicele, Stela [i Aurelia
[i bunica acestora au fost deportate, în
acela[i an, în Kazakhstanul de Sud.
PANAIT, Iordache. N\scut în 1903.
Preot din comuna M\crina – Buz\u.
Arestat în 1947 [i condamnat la 1 an de
închisoare, pentru încercarea de a demasca
frauda electoral\ de la 19 noiembrie 1946.
La 1 septembrie 1949 a fost mutat de la
Râmnicu-S\rat la Aiud. Eliberat în 1950.
Rearestat [i condamnat, de c\tre Tribunalul
Militar Bucure[ti, prin sentin]a 50/1962,
la înc\ 1 an de închisoare, pentru “uneltire”.
PANAIT, Iuli]a. Vezi Panait, Ion I.
PANAIT, Laz\r Stan. Din satul Od\ile,
comuna Pucheni – Prahova. Condamnat
în 1957, pentru de]inere de monezi de
aur.
PANAIT, Romeo. Avocat din Bucure[ti. Arestat la 30 aprilie 1979, împreun\
cu alte 6 persoane, pentru c\ a participat
la redactarea unui memoriu pe care
279 de persoane l-au înaintat ambasadei
SUA, cerând neacordarea Clauzei na]iunii
celei mai favorizate pentru România, ]ar\ în care nu erau respectate drepturile
omului. Peti]ionarii mai cereau plecarea
din ]ar\ [i azil politic.
PANAIT, Stela I. Vezi Panait, Ion I.
PANAIT, Stelian I. Din comuna
Pucheni – Prahova. Arestat în 1957, pentru
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de]inere de monezi de aur [i pentru c\
îi acordase sprijin lui Dumitru PetrescuMarinaru, care era urm\rit de Securitate.
PANAIT, Tuliu. Avocat, pre[edintele
P.N.}. Teleorman. Arestat la 15 august
1949 [i condamnat.
PANAIT, Velicu D. N\scut la 17
noiembrie 1922. }\ran din Dobrogea.
Domiciliu obligatoriu, în B\r\gan, 2 ani,
din 1951.
PANAITE, Alecu. }\ran din Tecuci.
Condamnat.
PANAITE, C. M. Ziarist condamnat.
Deten]ia la Jilava etc.
PANAITE, Ion M. N\scut la 14
octombrie 1909, în comuna Lie[ti – Putna.
Arestat în 1951, a murit, la 31 august
1952, în lag\rul de exterminare Poarta
Alb\, din cauza condi]iilor de munc\.
PANAITE, Maria. Vezi Panaite, Tudor.
PANAITE, Nadejda P. Vezi Panaite,
Pantelei V.
PANAITE, Natalia. Vezi Panaite,
Pantelei V.
PANAITE, Pantelei V. N\scut în
1920, în comuna Hru[ova – Criuleni (Basarabia). Deportat de sovietici în 1949,
împreun\ cu so]ia, Natalia (n\scut\ în
1923) [i copiii, Vasile (n. 1942) [i Nadejda
(n. 1947).
PANAITE, Tudor. N\scut în 1881,
în comuna Pope[tii de Jos – Drochia (Basarabia). Victim\ a represiunii sovietice
din 1949, împreun\ cu so]ia, Maria (n\scut\ în 1889).
PANAITE, Vasile P. Vezi Panaite,
Pantelei V.
PANAITESCU, Adelaida. Arestat\
[i de]inut\ între 1949-50, pentru “g\zduire” de persoane c\utate de Securitate.
Deten]ia la M.A.I., Jilava, Rahova [i
Mislea.
PANAITESCU, Andronica S. N\scut\ la 14 martie 1950. Dus\, în vârst\ de
1 an [i 3 luni, împreun\ cu p\rin]ii, în domiciliu obligatoriu, în B\r\gan, 4 ani [i
o lun\.
Mircea. AresPANAITESCU, Camil-M
tat [i internat, în 1978, la Spitalul Dr. Marinescu – sec]ia psihiatrie, pentru c\ a
cerut s\ plece în Occident.
PANAITESCU, Dumitru D. Asistent
universitar, fiul criticului [i istoricului

literar, Perpessicius. Arestat în 1959,
împreun\ cu un grup de studen]i de la
Facultatea de Litere. Au trecut pe la Jilava.
PANAITESCU, Ilie. N\scut în 1929.
Tehnician dentar, arestat în 1950. Omorât
în anchet\, la Securitate.
PANAITESCU, Ion. Colonel originar
din comuna Aninoasa-Sl\nic. Condamnat.
PANAITESCU, M. Student la Ia[i.
Arestat, în 1949, de Securitatea din Roman,
unde în iunie 1949 era anchetat de securi[tii tor]ionari Davidovici (c\pitan, [eful
securit\]ii Roman), Lazarovici [.a. Judecat într-un lot de 35 de persoane, la 30
decembrie 1949, în leg\tur\ cu o organiza]ie “subversiv\” inventat\ de c\l\ul
Blehan.
PANAITESCU, Marin F. N\scut în
1924, în comuna Hinte[ti – Arge[. Croitor domiciliat în Pite[ti (str. Tudor Vladimirescu). În 1944, a f\cut parte din
G\rzile Iuliu Maniu. Arestat în august
1946, de c\tre postul de jandarmi din
Hinte[ti, pentru c\ f\cea propagand\
împotriva guvernului [i a F.N.D.-ului,
sf\tuind oamenii s\ nu participe la întrunirile forma]iunilor politice apropiate
comuni[tilor. Comisarul Ion St\ncil\, de
la Siguran]a Pite[ti, încerca, prin arestarea [i învinuirea mai multor ]\r\ni[ti,
s\ justifice devast\rile [i asasinatele
f\ptuite de bandele conduse de Doroban]u, la 9 august 1946.
PANAITESCU, Mircea. Din Bra[ov.
Exterminat la Gherla.
PANAITESCU, Mircea-{
{tefan. N\scut la 15 august 1938, la Ploie[ti, ca fiu
al lui Ioan [i al Anetei. Absolvent al
Liceului Andrei {aguna din Bra[ov.
Func]ionar la Uzinele Strungul din Bra[ov.
Arestat la 25 iunie 1958 [i torturat la
Securitate, de c\tre maiorul Stelian
Alexandrescu [i locotenentul-major Traian Urzic\. Condamnat în procesul înscenat organiza]iei anticomuniste Garda Tineretului Român, prin sentin]a 672/10.10.1958,
la 17 ani de munc\ silnic\, 10 ani degradare
civic\ [i confiscarea total\ a averii.
Deten]ia la Codlea, Gherla, Salcia (Balta
Br\ilei), unde s-a îmboln\vit de T.B.C.
B\tut, înfometat, obligat s\ munceasc\
12-16 ore pe zi, încarcerat. Eliberat dup\
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4 ani. Nu a fost primit la examenul de
admitere la facultate. Alucrat ca rectificator
la Uzina Rulmentul Bra[ov. În 1964 s-a
înscris la Facultatea de Medicin\ Veterinar\ din Bucure[ti, pe care a [i absolvit-o.
Nu avea s\ fie, îns\, acceptat [i la doctorat
(vezi [i Nicolae Vlad, “Garda Tineretului
Român (Bra[ov, 1958), Istoria unei organiza]ii anticomuniste”, în revista
Memoria, nr. 2-3/2005, pp. 50-72). Vezi
[i Puiu, Ioan I.
PANAITESCU, Nicolae D. Din
comuna Poiana V\rbil\u (aproape de V\lenii-de-Munte). Arestat de securitatea
din Ploie[ti. De]inut 5 ani [i o lun\.
PANAITESCU, Nicolae V. N\scut
la 29 octombrie 1896. Func]ionar arestat
în 1950. A murit în lag\rul de la Capul
Midia, la 4 februarie 1953.
PANAITESCU, Otilia. Profesoar\ [i
directoare de liceu, condamnat\. Deten]ia
la Jilava [i Mislea (1951).
PANAITESCU, Petre I. Din Ploie[ti
(str. Z\ganului, nr. 5). Arestat de Securitatea
din Ploie[ti [i condamnat. De]inut 6 ani,
7 luni [i 3 zile.
PANAITESCU, Petre P. N\scut la
13 martie 1900, la
Ia[i. Studii superioare la Bucure[ti (19181922), Cracovia (192324) [i {coala Român\
din Fran]a (1924-26).
Conferen]iar universitar (1927-1932), apoi
profesor universitar
de Istoria slavilor, la Facultatea de Istorie
din Bucure[ti (1932-1941). Unul dintre
cei mai importan]i reprezentan]i ai
“noii [coli” istoriografice române[ti, din
perioada interbelic\, promotoare a spiritului
critic. Concep]ia sa este axat\ pe structurile
materiale, sociale [i culturale, opunânduse istoriei exclusiv politice [i strict
personalizate. Autor al unor valoroase
lucr\ri, printre care: Mihai Viteazul (1936),
culegerea Interpret\ri române[ti (1947)
[i manualul [colar Istoria românilor (dup\
decembrie 1989, edi]ia anastatic\ a acestui
manual a fost primul ”manual alternativ”,
menit s\ le înlocuiasc\ pe cele care
promovau istoria impregnat\ de propagand\

comunist\). Apropiat al Mi[c\rii Legionare,
rector al Universit\]ii Bucure[ti (septembrie 1940 – ianuarie 1941) [i coordonator
al ziarului Cuvântul, în timpul guvern\rii
legionare. Epurat din Universitate, împreun\ cu Nichifor Crainic, Al. Marcu,
Ion Petrovici [.a., la 13 decembrie 1944.
În valul de arest\ri din 2 aprilie 1945, a
fost dus în lag\rul de la Caracal, împreun\
cu Onisifor Ghibu, Iuliu Ha]ieganu [.a.
S-a orientat spre o colaborare cu comuni[tii, împreun\ cu al]i fo[ti demnitari legionari “clarv\z\tori”, din guvernele Gigurtu [i Antonescu-Sima, printre care V.
Noveanu [i Liviu Stan. În luna aprilie
1945, a publicat Sugestii pentru o apropiere între fo[tii membri ai Mi[c\rii Legionare
[i Partidul Comunist, exprimându-[i
opiniile în nume personal, [i “nu în numele
fostei Mi[c\ri Legionare care, prin
for]a lucrurilor, este azi lichidat\”. În
apelul lui, subliniaz\: “În împ\carea dintre
mi[carea comunist\ [i grupe importante
de fo[ti lupt\tori legionari, vedem cea
mai cumplit\ surpriz\ [i lovitura de gra]ie
dat\ burgheziei capitaliste române,
care s-a ascuns în spatele adversit\]ii
dintre legionari [i comuni[ti, ca s\-[i
poat\ continua în lini[te afacerile fructuoase [i ca s\-[i p\streze nezdruncinat\
pozi]ia economic\ dominant\”. Printre
grup\rile de legionari care încercau s\
împiedice mi[c\rile “grupului pistolarilor”, condus de P\tra[cu, se aflau: grupul
lui Radu Mironovici [i Dumitru Groza
(venit din Germania), cel al lui Al. Constant,
A. Bidianu [i Andrei Ionescu [i grupul
Petre }u]ea – Nicolae Tatu (cei doi fiind delega]i pentru tratative cu comuni[tii).
Cu forma]iunea lui P\tra[cu au încheiat
Teohari Georgescu [i Al. Nicolski pactul
de la 6 decembrie 1945. La 1 august 1946,
P. P. Panaitescu a fost numit consilier
tehnic la Muzeul româno-rus. Între 1954
[i 1965, a fost încadrat ca cercet\tor la
Institutul Nicolae Iorga, continuând s\
publice studii. A murit la 14 noiembrie
1967, la Bucure[ti.
PANAITESCU, Silviu. Ofi]er condamnat
la 10 ani de închisoare, în 1955, [i dus în
Siberia.
PANAITESCU, Vasile. Pensionar
arestat în 1950 [i torturat la Securitatea
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din Ia[i. Inclus în lotul dr. Ion Gheorghiu
[i condamnat, prin sentin]a 153/31.03.1951,
într-un grup de 25 de condamna]i, la 1
an de închisoare.
PANAITIU, Constantin. Colonel din
Bucure[ti. C\zut prizonier [i dus în URSS,
s-a înapoiat în România dup\ 12 ani, în
1957, [i a fost dus direct în domiciliu
obligatoriu, la Rubla, în B\r\gan.
PANAITU. General, comandant al
Diviziei IX Infanterie din Bucure[ti, pe
Frontul de Est. Condamnat în 1949. Deten]ia la Jilava [i Aiud. Un gardian încerca
s\-l umileasc\, spunându-i: “Când m\
comandai tu, eu m\ f\ceam foc [i izecutam
ce-mi spuneai tu; acum, când te incomand
eu, s\ intri în p\mânt [i s\ izecu]i ce spun
eu!”.
PANAITU, Costic\. Din Tecuci.
Condamnat.
PANAS, Gheorghe N. N\scut în 1913,
în satul Vasilc\u – Soroca (Basarabia).
Condamnat, în 1949, la 25 de ani de
munc\ silnic\, pentru “propagand\
antisovietic\”.
PANAS, Ion. Elev din comuna Vasilc\u – Soroca. Arestat în 1948, ca membru
al organiza]iei anticomuniste Arca[ii lui
{tefan. Deten]ia într-un lag\r sovietic de
corec]ie prin munc\.
PANAS, Nichifor I. Din Trif\u]i.
Arestat în 1949.
PANAS, Teodor. Din Alexandria.
Omorât de comuni[ti, la 8 noiembrie
1945, în Pia]a Palatului Regal, în timpul
manifesta]iei promonarhiste organizate
de partidele democratice. Trupul i-a fost
incinerat, al\turi de cele ale altor victime.
PANASETH, Peter. N\scut în 1903,
la M\ureni – Timi[. Deportat de N.K.V.D.,
la 15 ianuarie 1945. A murit în 1947, la
Iamor în Donbas, în condi]ii de exterminare
prin munc\ for]at\.
PANASEVSCHI, Ivan I. N\scut în
1925, în ora[ul Cahul – Basarabia. Condamnat în 1947, pentru încercarea de a
trece grani]a în România.
PAN|, Adriana. Condamnat\ dup\
1957, a murit la Miercurea-Ciuc.
PAN|, Adriana A. N\scut\ la 23
august 1905, în Bucure[ti, domiciliat\ în
str. Popov, nr. 7, ap. 1. Arestat\ la 12 sep-

tembrie 1959, de Securitatea din str. Uranus. I s-a înscenat un proces pentru “uneltire” [i a fost condamnat\, de c\tre Tribunalul Militar Bucure[ti, prin sentin]a
87/11.06.1960, la 8 ani de închisoare. Eliberat\ la 24 ianuarie 1962, din închisoarea
de la Târgu-Jiu, pe motiv c\ organele de
justi]ie f\cuser\ o eroare, prin condamnarea ei. So]ul Adrianei Pan\ a fost [i el condamnat [i eliberat ulterior, din acela[i
motiv.
PAN|, Aneta. N\scut\ în 1899, la
Sfântu-Gheorghe. Din comuna Pantelimon
– Constan]a. Domiciliu obligatoriu, 14
ani, din 1950.
PAN|, Aurel A. (fiul mai mare al lui
Pan\, Aurelian P.). Arestat la 24 aprilie
1954. Deten]ia în lag\rul de munc\ for]at\
de la One[ti-Bicaz, 2 ani.
PAN|, Aurelian P. N\scut la 20
septembrie 1880, în
comuna Marsilieni
– Ialomi]a, unde se
stabiliser\ p\rin]ii
s\i, originari din
Satu Lung (S\cele)
– Bra[ov. A f\cut
studii superioare la
Paris, unde [i-a luat
3 licen]e în {tiin]e. Aparticipat la campania
balcanic\ din 1913 [i la primul r\zboi
mondial, luptând la M\r\[e[ti. Pre[edinte
al Institutului Na]ional de Export (1935),
membru în Consiliul Permanent al
Agriculturii (din aprilie 1939), membru
în Institutul de {tiin]e Sociale al României,
pre[edinte al Academiei de Agricultur\,
pre[edinte al Sindicatului Agricol din
Ialomi]a etc. Preocupat de ridicarea satelor
[i de îmbun\t\]irea condi]iilor de via]\
ale ]\ranilor, a urm\rit s\ introduc\ tehnic\
modern\ din Occident, în exploatarea
solului românesc. Din ianuarie 1941 (dup\
în\bu[irea rebeliunii legionare), ministru
subsecretar de stat la Agricultur\ [i
Domenii, iar apoi ministru plin (14 martie
1942 – 3 iulie 1943). Nu a încasat salarii,
sumele respective fiind folosite ca ajutoare
pentru func]ionarii ministerului. Arestat
în 1948 [i condamnat, prin decizia penal\
123/19.01.1949, a Sec]iei a IV-a Penal\
a Cur]ii Bucure[ti, la 10 ani de închisoare,
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de c\tre un complet de judecat\ format
din: I. V. Constantinescu, Constantin
G\man (consilieri), Constantin Petre,
Dumitru Dinu [i Gavril\ Hot\ranu (asesori
populari); procuror a fost Costache Bâlcu.
Prin actul de acuzare, Aurelian Pan\
era învinuit c\ participase la 59 de [edin]e
ale Consiliului de Mini[tri [i la 43 de
[edin]e ale Consiliului Economic [i c\
avusese o mare influen]\ asupra activit\]ii
guvern\rii antonesciene, fiind unul dintre
mini[trii care aprobaser\ Bugetul na]ional
pe anul 1942-43, care afectase un capitol
important pentru finan]area continu\rii
r\zboiului. Acestea au fost pretextele
condamn\rii unui om de 68 de ani. În
fa]a acuza]iilor absurde, construite în
“logica” marxist-leninist\, st\ r\spunsul
lui Costic\ Trandafir, ]\ran f\r\ p\mânt,
membru al unui colectiv de expropriere
care, întrebat de ce l\saser\ “tr\d\torului
de ]ar\” Aurelian Pan\, 150 de hectare,
le-a explicat acuzatorilor: “O fi el tr\d\tor
de ]ar\, dar el [i fiii lui au ostenit pe acest
p\mânt. Feciorii lui au înv\]at plug\ritul
în America. Ei [tiu a munci p\mântul
mai bine decât noi. De aceea, cu to]ii, am
hot\rât s\ le r\mân\ 150 de hectare, drept
ferm\ model”. Aurelian Pan\ a pornit pe
drumul Golgotei f\r\ întoarcere a închisorilor
comuniste. Deten]ia la Jilava, Cernavod\
(rob la roab\), de unde, nef\când fa]\,
a fost trimis la Gherla. Acolo a fost torturat
barbar de c\tre de]inu]ii din grupul
reeduca]ilor veni]i de la Pite[ti [i uneltele
lor (}anu Popa, Livinschi, Ion Stoian,
Ion Juberian, Dan Dumitrescu). Ucis la
4 mai 1951, la Gherla. În cadrul procesului
din noiembrie 1954, intentat de autorit\]ile
comuniste fostelor unelte reeducate, în
încercarea de a arunca vina asupra [efilor
legionari din exil, Dan Dumitrescu declara
c\: “[tie de moartea lui Munteanu, N\stase,
Hortolman Ion, Taban Dinc\ [i Pan\,
asasina]i de de]inu]ii legionari pu[i de
[efii lor legionari, care formau comitetele
de camer\”. Una dintre scenele de groaz\
este descris\ de Anastase Buciuneanu
– în 1950, a doua zi de Pa[ti, comandantul
Laz\r Tibo a început s\ îi loveasc\ cu
parul pe de]inu]ii pe care îi obliga s\
execute, pân\ la epuizare total\ [i le[in,
figuri de gimnastic\ precum “broasca”

[i culc\ri: “Printre noi, un b\trân, fost
ministru, Aurelian Pan\, este pus în
genunchi. Cincizeci de descreiera]i sar
peste el, lovindu-l cu picioarele în cap…
Nu peste mult timp, va fi ucis într-o celul\
de reeduca]i… Un jandarm, Panduru,
planton pe culoar, i-a scos din]ii de aur
din gur\, dup\ moarte”.
PAN|, Claudia M. Vezi Pan\, Mihail A.
PAN|, Cristofor. N\scut în 1900.
}\ran mijloca[, tat\ a 5 copii. A fugit
în 1940 din Basarabia, de teama ocupan]ilor
sovietici. Dup\ stabilirea în România,
trecea din când în când Prutul, pentru
a-[i vedea familia. Prins de gr\nicerii ru[i
[i închis, s-a spânzurat folosind curelele
de la opinci.
PAN|, Dumitru B. Avocat din Ploie[ti.
Membru al Comitetului Jude]ean al P.N.}.
Arestat de Securitate [i condamnat, de
Tribunalul Militar Bra[ov, la 9 ani [i
jum\tate de închisoare, pentru “uneltire”
(îi d\duse 300 de lei lui Dumitru PetrescuMarinaru, care se ascundea de Securitate).
Dup\ eliberare s-a stabilit la Bolde[tiSc\eni [i a continuat s\ fie supravegheat
de Securitate, pentru presupuse încerc\ri
de reorganizare a P.N.}.-ului, prin întâlniri
cu Mihai Andreica, Constantin Avramescu
[i Constantin Opri[. Cu to]ii au fost chema]i
la Securitate, în 1971, [i avertiza]i s\
abandoneze orice încercare de revitalizare
a partidului.
PAN|, Dumitru I. N\scut la 17 decembrie
1912, în Grecia. Domiciliat la Constan]a.
Ridicat de Securitate, în 1951. Domiciliu
obligatoriu în B\r\gan, 4 ani [i 2 luni.
PAN|, Ecaterina. Vezi Pan\, Mihail A.
PAN|, Elena. Condamnat\ în 1950,
împreun\ cu un grup de persoane, acuzat\
fiind de spionaj în favoarea Fran]ei, pentru
c\ frecventa Biblioteca Francez\ din
Bucure[ti.
PAN|, Eleonora I. N\scut\ la 27
februarie 1915, în comuna D\r\[ti – Ilfov.
Domiciliat\ în Constan]a (str. S. B\rnu]iu,
nr. 22). Domiciliu obligatoriu, 4 ani [i
3 luni, dup\ data de 18 iunie 1951.
PAN|, Eufrosina (so]ia lui Pan\,
Aurelian P.) N\scut\ la 25 aprilie 1890.
Arestat\ la 15 aprilie 1952 [i dus\ la
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munc\ for]at\. În vârst\ de 62 de ani, a
fost obligat\ s\ lucreze la terasamente,
c\rând p\mânt cu targa. Eliberat\ în 1954
(Biletul de eliberare 1382/1954), din
închisoarea Dumbr\veni, unde condi]iile
de deten]ie fuseser\ foarte grele. A murit
la 1 septembrie 1974, la Bucure[ti.
PAN|, Gheorghe A. N\scut la 12
ianuarie 1915, în comuna Giurgeni –
Ialomi]a. Domiciliat în Constan]a (str.
Siret, nr. 22). Arestat [i de]inut 2 ani.
Domiciliu obligatoriu, 3 ani [i 11 luni.
PAN|, Gheorghe I. N\scut la 30 iulie
1921, în comuna St\ne[ti – Giurgiu. A
luptat în cel de-al Doilea R\zboi Mondial
[i a fost decorat, pentru participarea la
campania din Mun]ii Tatra. Tat\l mai
multor copii minori. Student în ultimul
an, la Facultatea de Litere [i Filosofie din
Bucure[ti. La alegerile de la 19 noiembrie
1946, autorit\]ile refuzaser\ s\ instaleze
o sec]ie de votare [i în comuna St\ne[ti,
a[a c\ ]\ranii de acolo, hot\râ]i s\ voteze
cu P.N.}., au mers pe jos, cale de 12 km.,
pân\ la Giurgiu, în frunte cu înv\]\torul
Florea Joian, pe care câ]iva solda]i au
încercat s\-l aresteze, dar nu au reu[it,
pentru c\ tinerii care îl înso]eau s-au opus
[i l-au salvat. Gheorghe I. Pan\, în vârst\
de 25 de ani, nu f\cuse nici un fel de
politic\, dar acceptase, la rug\mintea unui
coleg, s\ îndeplineasc\ rolul de observator
la sec]ia de votare, din partea P.S.D. –
Titel Petrescu. Dup\ salvarea lui Joian
de c\tre ]\rani, Stelian R\dulescu, [eful
sec]iei de votare, a început s\ îl p\lmuiasc\
[i s\ îl înjure pe Gh. Pan\, care îi fusese
elev. Pan\ a fost arestat, de c\tre comuni[ti,
în cursul nop]ii de 19 spre 20 noiembrie
1946, lovit în cap [i dus într-o anex\ a
Fabricii de Zah\r din Giurgiu. Acolo a
îndurat cu stoicism, între orele 18.00 [i
23.30, b\t\ile [i torturile la care a fost
supus: lovit cu patul pistolului în abdomen
[i ficat, cu pumnii în mandibul\, pân\
la desfigurare etc. (cf. m\rturiei dr. Mihail
Georgescu, observator la alegeri din partea
P.N.}., arestat [i el, b\tut [i de]inut în
anexele Fabricii de Zah\r din Giurgiu).
În diminea]a zilei de 20 noiembrie 1946,
Gh. I. Pan\ a fost dus de 3 persoane la
Malul Ro[u [i împu[cat în cap. Glon]ul

i-a zdrobit ambele mâini cu care a încercat
s\-[i acopere fa]a. Trupul neînsufle]it
al lui Gh. Pan\ a fost g\sit de câ]iva pescari,
pe jum\tate acoperit cu nisip. Cu toate
riscurile, familia a recuperat trupul [i la îngropat (cf. m\rturiei lui Florea Joian,
publicat\ în revista Zig-Zag , serie
nou\, anul III, nr. 21/11-17 iunie 1992).
Moartea lui Gh. Pan\ a fost verificat\ de
prim-procurorul Tribunalului Vla[ca [i
comunicat\ prin adresa 16.170/22.11.1946.
PAN|, Gheorghe M. N\scut în 1921,
în comuna Isacova – Orhei (Basarabia).
Condamnat în 1946, la 6 ani de munc\
silnic\, pentru “colabora]ionism cu
românii”.
PAN|, Gheorghe M. }\ran din comuna Urzicu]a – Dolj.
Arestat de Securitatea din Craiova,
în 1959, pentru participare la o r\scoal\ ]\r\neasc\ împotriva colectiviz\rii. Torturat la
sediul Securit\]ii.
Condamnat, de c\tre Tribunalul Militar
Craiova, la 25 de ani de munc\ silnic\.
Deten]ia în lag\rele de exterminare
prin munc\ for]at\. În prezent, locuie[te
la Craiova (str. Brazda lui Novac, bl. M3,
sc. 1, ap. 15).
PAN|, Gheorghe P. N\scut la 22
aprilie 1922. Inginer din Br\ila, arestat
la 12 septembrie 1959. Chinuit la Securitate,
unde i s-a confec]ionat un dosar, pentru
a fi acuzat de “tr\dare de patrie [i uneltire
împotriva regimului”. Condamnat, de
Tribunalul Militar Bucure[ti, prin sentin]a
87/11.06.1960, la 20 de ani de închisoare.
Deten]ia la Jilava [i în lag\re de munc\
for]at\. Gra]iat în 1964 [i eliberat.
PAN|, Gheorghe T. }\ran din comuna Urzicu]a –
Dolj. Torturat la Securitatea din Craiova [i condamnat,
în 1959, la munc\
silnic\ pe via]\, pentru participare la r\scoala ]\r\neasc\ din
comun\, împotriva
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colectiviz\rii. Deten]ia în lag\rele de
munc\ for]at\ din B\l]ile Dun\rii. Gra]iat
în 1964 [i eliberat.
PAN|, Ion. Muncitor la Atelierele
C.F.R. Grivi]a. Condamnat în 1949, în
lotul organiza]iei Regele Mihai.
PAN|, Ion. Din jude]ul Buz\u. Arestat în 1957 [i condamnat în lotul organiza]iei Legiunea Albastr\ , prin sentin]a
853/3.09.1957, pentru “uneltire împotriva
orânduirii comuniste”.
PAN|, Ion Gh. Din comuna Pose[ti
– Prahova. Condamnat [i de]inut 4 ani [i
2 luni.
PAN|, Ion I. N\scut la 25 mai 1922.
Din Constan]a. Domiciliu obligatoriu, 3
ani [i 10 luni.
PAN|, Ion N. N\scut în 1890, la
Sfântu-Gheorghe. Domiciliat în comuna
Pantelimon – Constan]a. Arestat în 1950.
Domiciliu obligatoriu, 14 ani.
PAN|, Iordache A. N\scut la 26 iunie
1885. }\ran din comuna P\te[ti – Vrancea.
Arestat în august 1952. Deten]ia la Gale[
[i Peninsula (din noiembrie 1952), unde
a murit, la 17 aprilie 1953, din cauza condi]iilor de exterminare.
PAN|, Iordan. Din Tecuci. Condamnat.
PAN|, Iulian. Profesor la {coala
General\ nr. 36 din Drumul Taberei –
Bucure[ti. Arestat [i condamnat de
Tribunalul Militar Bucure[ti, în 1959,
pentru “discu]ii du[m\noase”, în acela[i
lot cu Marin Ispas [i al]i profesori.
PAN|, Maria A. N\scut\ la 17 februarie
1921, în Bucure[ti. Domiciliu obligatoriu
în comuna Brate[ – Gala]i, de la 18 iunie
1951 la 20 ianuarie 1956. Stabilit\ la
Bra[ov (str. Lung\, nr. 144).
PAN|, Marilena. Din jude]ul Dolj.
Domiciliu obligatoriu, de la 18 iunie 1951.
PAN|, Mihail A. N\scut în 1893, în
comuna Isacova – Orhei (Basarabia). De-

portat la 6 iulie 1949, în Siberia, la Irkutsk,
împreun\ cu so]ia, Ecaterina (n. 1897) [i
copiii, Vladimir (n. 1931) [i Claudia
(n. 1935).
PAN|, Moise. Din Buz\u. Condamnat în lotul organiza]iei anticomuniste
Legiunea Albastr\ , prin sentin]a
853/3.09.1957, pentru “uneltire”.
PAN|, Nicolae. Amurit în închisoare,
din cauza condi]iilor inumane de deten]ie.
PAN|, Nicolae S. N\scut la 10
octombrie 1936, în Bulgaria. Domiciliat
la Palazu Mare – Constan]a. Domiciliu
obligatoriu în B\r\gan, 4 ani [i 2 luni.
PAN|, Olga A. N\scut\ la 18 iunie
1915, în Albania. Domiciliat\ la Palazu
Mare – Constan]a. Domiciliu obligatoriu
în B\r\gan, 4 ani [i o lun\.
PAN|, Olimpia. Din jude]ul Constan]a.
Domiciliu obligatoriu.
PAN|, Petre-{
{tefan (nepot al lui
Petrescu-Marinaru, Dumitru). Din Puchenii
Mari – Prahova. Arestat [i torturat la
Securitatea din Ploie[ti, pentru c\ î[i
g\zduise unchiul, o lun\ de zile, [i pentru
c\ în casa lui se ]inuser\ unele [edin]e de
organizare ale grupului din jurul lui
Petrescu-Marinaru.
PAN|, Sotir S. N\scut la 15 martie
1907, în Albania. Domiciliat la Palazu
Mare – Constan]a. Domiciliu obligatoriu
în B\r\gan, 4 ani [i o lun\, din 1951.
PAN|, Stelian S. N\scut la 2 martie
1949, în comuna Sacalaz – Timi[. Domiciliu
obligatoriu în B\r\gan, împreun\ cu familia, 4 ani [i o lun\, începând cu data
de 18 iunie 1951. Stabilit ulterior la Constan]a.
PAN|, {tefan D. N\scut la 2 septembrie 1906, în comuna Râfov – Prahova,
pe râul Teleajen. Arestat în 1952. A murit
la 10 februarie 1953, la Poarta Alb\,
din cauza muncii for]ate.
PAN|, {tefan P.
(zis }apu). Arestat
în 1959, pentru participare la r\scoala ]\r\neasc\ împotriva colectiviz\rii,
din comuna Urzicu]a – Dolj. Condamnat la moarte

35
de Tribunalul Militar Craiova. Ulterior,
pedeapsa i-a fost comutat\ în munc\
silnic\ pe via]\.
PAN|, Vladimir M. Vezi Pan\,
Mihail A.
PAN|, Zaharia (Zahu). N\scut la 20
august 1921, în comuna Beala de Sus, din
Macedonia (în regiunea inclus\, pe atunci, în regatul iugoslav). Absolvent
al Academiei Comerciale din Bucure[ti.
Din 1938, membru
al Mi[c\rii Legionare. Condamnat în
1941, la 8 ani de închisoare, pentru
participare la rebeliunea legionar\. Trimis
pe front, pentru reabilitare. A luptat în
cel de-al Doilea R\zboi Mondial, în cadrul
Regimentului de gard\ Mihai Viteazul.
Luat prizonier de sovietici, a evadat. Arestat în 1948 [i condamnat. De]inut pân\
în 1956, la Jilava, Ocnele Mari [i Canal. Rearestat, la 19 februarie 1958, [i
condamnat de Tribunalul Militar Constan]a, prin sentin]a 494/1958, la înc\ 10
ani de închisoare. Deten]ia la Aiud, unde
a luat parte la ac]iunea de reeducare organizat\, între 1962 [i 1964, de directorul închisorii, Gheorghe Cr\ciun. Unul
dintre principalii colaboratori la redactarea
lucr\rii Despre organiza]ia legionar\.
A luat parte [i la discu]iile din a[a-zisele “cluburi”, criticându-i pe cei care se
opuneau reeduc\rii. Cu ocazia discut\rii
pozi]iei de]inu]ilor Ion Bugan, Grigore
C\p\]ân\, Petre Dumitrescu [i Vasile Mocanu, care declaraser\ c\ nu puteau renun]a
la ideea legionar\ [i c\ nu puteau lua atitudine împotriva acesteia, printre cei
revolta]i de atitudinea lor s-a aflat [i
Zaharia Pan\, care a declarat: “Numai
ni[te nebuni ar fi putut debita atâtea inep]ii.
Dac\ administra]ia i-ar fi l\sat între de]inu]i,
în colonie, ar fi fost lin[a]i”. Declara]ia
lui aminte[te de cealalt\ reeducare, cea
violent\ care a avut loc, între 1948 [i
1951, la Pite[ti, Gherla, Canal etc. Eliberat
de la Aiud, la 1 august 1964, prin decretul
de gra]iere nr. 411. Reabilitat penal, de
Tribunalul Militar Bucure[ti, prin sentin-

]a 728/1974, [i l\sat s\ emigreze în Statele Unite ale Americii. S-a stabilit la New
York. A publicat un volum de poezii
din închisoare, dintre care peste jum\tate
i-au fost furnizate de Grigore Caraza,
considerat “biblioteca de poezii a lui Radu
Gyr”, de]inut la Aiud în aceea[i perioad\
[i care nu a acceptat reeducarea. Zahu
Pan\ a organizat S\pt\mâna Câmpului
Românesc de la Hamilton (Canada), a
cules folclor aromânesc [i a murit la 11
martie 2001.
PANCALIDI. Sora profesorului universitar Alexandru Marcu, mort în închisorile comuniste. Arestat\ în lotul familiilor de fo[ti demnitari, în noaptea de 14
spre 15 aprilie 1952 [i dus\ la Ghencea. De]inut\ 2 ani, în mai multe închisori
[i lag\re de munc\ for]at\.
PANCEA, Gheorghe. N\scut în 1921,
la Baia-Mare. Arestat [i de]inut. S-a
îmboln\vit din cauza condi]iilor de deten]ie [i a murit la Târgu-Ocna, pe data de
2 februarie 1952.
PANCENCO, Ana. Vezi Pancenco,
Grigore G.
PANCENCO, Grigore G. N\scut în
1880, în comuna Ursoaia – C\u[eni (Basarabia). }\ran înst\rit. Deportat în 1949,
în regiunea Kurgan, împreun\ cu so]ia,
Ana (n\scut\ în 1884) [i fiica, Zinaida
(n. 1910).
PANCENCO, Zinaida Gr. Vezi Pancenco, Grigore G.
PANCHEVICI, Maria. N\scut\ în
1884, în comuna Grin\u]i – Ocni]a
(Basarabia). Deportat\ de sovietici, în
1949, în Omsk, ca membr\ a unei familii
de “colabora]ioni[ti”.
PANCHICI, Manea. }\ran din comuna
Crucea – Constan]a. Torturat la Securitatea
Constan]a [i condamnat de Tribunalul
Militar Constan]a. Deten]ia la Canal, unde
a [i murit.
PANCHICI, Nicolae. Din Constan]a.
Arestat la 1 aprilie 1958. Torturat la
Securitate [i condamnat, prin sentin]a
315/17.07.1958, la 17 ani de munc\ silnic\.
A înnebunit din cauza chinurilor îndurate.
PANCIA, Iota. }\ran din comuna
Beregs\ul Mic. Ridicat la 18 iunie 1951,
împreun\ cu Zorica (so]ie) [i cei doi copii,
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Milan [i Svetozar. Domiciliu obligatoriu
în B\r\gan, la R\chitoasa, 4 ani [i o lun\.
Împreun\ cu ei, au fost ridica]i din comun\
al]i 130 de ]\rani [i arunca]i sub cerul
liber la Movila Gâld\ului, Dâlga, Ezeru,
M\z\reni [i în alte puncte de pe harta
arhipelagului concentra]ionar românesc.
PANCIA, Milan. Vezi Pancia, Iota.
PANCIA, Svetozar. Vezi Pancia, Iota.
PANCIA, Zorica. Vezi Pancia, Iota.
PANCIHA, Alexei I. N\scut în 1881,
în comuna Danu – Glodeni (Basarabia).
Condamnat în 1947, la 5 ani de munc\
for]at\, pentru c\ nu reu[ise s\-[i achite
împov\r\toarele impozite c\tre stat,
din cauza secetei din perioada 194547. Deportat în Siberia.
PANCIOVAN. Preot din Banat. Arestat în 1950. Deten]ia în lag\rul de exterminare de la Capul Midia.
PANCIU, Gheorghe. Arestat la 15
noiembrie 1987, pentru participare la revolta muncitoreasc\ de la Bra[ov. Deportat.
PANCIU, Horea N. N\scut la 28
noiembrie 1931. Din Dobrogea. Domiciliu
obligatoriu în B\r\gan, 4 ani [i 2 luni,
dup\ 18 iunie 1951.
PANCIU, Ilie Gh. Din V\lenii-deMunte. De]inut 2 ani.
PANCIU, Ion. Elev la Liceul Industrial
din Bra[ov. Arestat în 1948 [i torturat
la Securitatea Bra[ov. Deten]ia la Cet\]uia,
Târg[or [.a.
PANCIU, Ni]\. A murit la închisoarea V\c\re[ti.
PANCIU, Panait. N\scut la 15 octombrie 1936, în Grecia. Domiciliat la Constan]a. Domiciliu obligatoriu în B\r\gan, 4
ani [i o lun\.
PANCIU, Rodica. Din Roman. Condamnat\.
PANCIUC, Alexandru A. N\scut
în 1905, în comuna Cop\ceni – Sângerei
(Basarabia). Acuzat de tr\dare, a fost condamnat în 1947, la 10 ani de munc\ silnic\.
PANCIUC, Arcadie. Din comuna
Tereblecea – Hliboca (Bucovina). Deportat
de sovietici, la 12/13 iunie 1941, în Siberia.
A supravie]uit deport\rii.
PANCIUC, Constantin. Din comuna
Tereblecea – Hliboca (Bucovina). Deportat
de sovietici, la 12/13 iunie 1941, în Siberia.
A supravie]uit deport\rii.

PANCIUC, Costan. Din comuna
Tereblecea – Hliboca (Bucovina). Deportat
de sovietici. A murit în condi]ii de exterminare.
PANCIUC, Ecaterina. Din comuna
Tereblecea – Hliboca (Bucovina). Deportat\
de sovietici, în 1941, în Siberia. A murit în condi]ii de exterminare.
PANCIUC, Elena. Din comuna Tereblecea – Hliboca (Bucovina). Deportat\
de sovietici, la 12/13 iunie 1941, în Siberia.
A murit în condi]ii de exterminare.
PANCIUC, Eudochia. Din comuna
Tereblecea – Hliboca (Bucovina). A
supravie]uit deport\rii.
PANCIUC, Gheorghe. Din comuna
Tereblecea – Hliboca (Bucovina). Deportat
de sovietici, în 1941. A supravie]uit.
PANCIUC, Ioan. Din comuna Tereblecea
– Hliboca (Bucovina). Deportat de sovietici,
în 1941. A supravie]uit.
PANCIUC, Ivan F. N\scut în 1932,
în comuna Nalatina – Glodeni (Basarabia).
Deportat la 6 iulie 1949, în Kurgan.
PANCIUC, Leon. Din comuna Tereblecea – Hliboca (Bucovina). Deportat
de sovietici, în 1941. A supravie]uit.
PANCIUC, Leontina. Din comuna
Tereblecea – Hliboca (Bucovina). Deportat\
de sovietici, în 1941. A supravie]uit.
PANCIUC, Maria. Din comuna Tereblecea – Hliboca (Bucovina). Deportat\
de sovietici, la 12/13 iunie 1941. A supravie]uit.
PANCIUC, Natalia. Din comuna Tereblecea – Hliboca (Bucovina). Deportat\
de sovietici, la 12/13 iunie 1941. A murit
în Siberia, în condi]ii de exterminare.
PANCIUC, Silvia. Din comuna Tereblecea – Hliboca (Bucovina). Deportat\
de sovietici, în 1941. A supravie]uit.
PANCIUC, Teodor. Din comuna Tereblecea – Hliboca (Bucovina). Deportat
de sovietici, la 12/13 iunie 1941. A murit
în Siberia, în condi]ii de exterminare.
PANCIUC, Vasile V. Din Dobrogea.
Condamnat.
PANCIUC, Vasile-A
Ananie. Din comuna Tereblecea (Porumbnoe) – raion Hliboca – Storojine] (Bucovina). Deportat
de sovietici, în 1944, la Onega, într-un
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grup de 47 de ]\rani. A murit acolo, în
condi]ii de exterminare prin munc\ for]at\.
PANCO, Ana I. Vezi Panco, Ion F.
PANCO, Axenia. Vezi Panco, Ion F.
PANCO, Ion F. N\scut în 1891, în
comuna Ci[mea – Orhei (Basarabia). Deportat în 1949, în regiunea Irkutsk, împreun\ cu so]ia, Axenia, [i fiica, Ana.
PANCU. Preot arestat, în 1948, în
lotul Roman, învinuit c\ nu-l denun]ase
pe preotul Nicolae Pâslaru. Torturat. Judecat la închisoarea din Suceava, la 10
martie 1949, de un complet venit cu avionul de la Ia[i [i format din: colonelul
Gheorghe Constanti (pre[edinte), maiorul
Mihai Vasile [i c\pitanii T. Buc[a [i A.
Catighera; procuror a fost maiorul Mardare.
Condamnat la 2 ani de închisoare, pentru
“omisiune de denun]”.
PANCU. Preot din localitatea Gherla
– Cluj. Condamnat. În 1957 era închis la
Aiud, acuzat fiind de “uneltire”. În realitate,
fusese arestat pentru c\ era v\r cu vestitul
legionar Gheorghe Furdui.
PANCU, Dumitru. }\ran din comuna
Râmnic – Constan]a. Arestat în 1949, în
lotul Babadag. Torturat la Securitatea
Constan]a [i condamnat de Tribunalul
Militar Constan]a (colonel Pavelescu).
Deten]ia la Gherla, unde a [i murit în
1953, în condi]ii de exterminare.
PANCU, Gheorghe. N\scut la 10 februarie 1890. Locotenent-colonel, domiciliat în Bucure[ti (str. Viilor, nr. 31). Martor
al acuz\rii în procesul înscenat lui Iuliu
Maniu (noiembrie 1947). Condamnat. A
murit la închisoarea Târgu-Ocna, bolnav
din cauza condi]iilor de deten]ie.
PANCU, Hristu M. N\scut la 10 februarie 1893, în comuna Râmnicul de
Jos – Constan]a. Arestat la 15 iulie 1949
[i torturat la Securitatea Constan]a, de
c\tre c\l\ul Nicolae Doicaru. Condamnat
la 4 ani de închisoare, pentru “uneltire”.
Deten]ia la Jilava [i Gherla, unde a murit,
la 18 februarie 1951, în condi]ii de exterminare.
PANCU, Petre. Bucure[tean domiciliat în cartierul Tei. Arestat. Se afla, în
1962, în lag\rul de la Salcia.
PAND(E)A, Ana (so]ia lui Panda,
Mircea). Sora p\durarului Mihai Jurj, din

comuna Ponor – Alba, partizan anticomunist din grupul {u[man, [i cumnat\ cu
so]ia acestuia, Lucre]ia. Arestat\, împreun\
cu so]ul ei, în 1952. De]inut\ 1 an [i 6
luni. Eliberat\, cu condi]ia de a-[i convinge
fratele [i cumnata s\ se predea. Ana Panda
i-a g\sit pe so]ii Jurj [i pe Roman One]
(frate vitreg cu Mihai Jurj), în august
1954, în comuna Sudrigiu, într-un
grajd al lui Teodor Neag, [i a vorbit cu
ei, dup\ care a anun]at Securitatea. La
pu]in timp, partizanii au fost prin[i: Mihai
Jurj a murit, în urma loviturilor primite
în timpul arest\rii [i anchetei; Roman
One] a fost condamnat la moarte [i executat;
gazda, Teodor Neag, a fost împu[cat; Lucre]ia Jurj a fost condamnat\ la munc\
silnic\ pe via]\ (vezi [i Popa, Ioan P., zis
Ciota).
PANDA, Ion. }\ran din comuna Ucuri[
–Arad.Aparticipat la o revolt\ ]\r\neasc\,
împotriva cotelor exagerate impuse de
autorit\]ile comuniste (ajunseser\ s\ ia
cerealele chiar din batoz\). Împu[cat la
Ucuri[, pe data de 3 august 1949.
PANDA, Maria. N\scut\ la 28 septembrie 1907. }\ranc\ din comuna Berechiu
– Arad. Arestat\ [i torturat\ la Securitatea
Arad, pentru c\ luase parte la r\scoala
]\r\neasc\ din 31 iulie – 1 august 1949
[i de]inuse ilegal armamentul nepotului
ei, Haiduc junior (zis Buc[e), unul dintre
organizatorii revoltei.
PAND(E)A, Mircea. Din Dumbr\veni
–Bihor. Preot în comuna Poiana de Vasc\u
–Bihor, la izvorul Cri[ului Negru. Cumnat
cu Lucre]ia [i Mihai Jurj, membri ai
grupului de rezisten]\ anticomunist\
condus de fra]ii {u[man. Arestat în 1952,
de Securitatea din Oradea, [i învinuit
de “favorizarea infractorului” (îi d\duse
un aparat de radio lui Mihai Jurj). Condamnat, prin sentin]a 429/1952 a Tribunalului Militar Cluj, la 3 ani de închisoare.
Deten]ia la Oradea, Cluj [i Gherla. Eliberat
în 1954, dup\ 1 an [i 6 luni de deten]ie,
împreun\ cu so]ia, Ana Panda, cu condi]ia
de a-i convinge pe Lucre]ia [i Mihai Jurj
s\ se predea. Mircea Panda a murit într-un accident de motociclet\, în timp ce
încerca s\ dea de urma partizanilor.
PANDACIUC, Maria. N\scut\ în
1911, în comuna Fr\t\u]ii Noi. }\ranc\
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arestat\, împreun\ cu al]i ]\rani din Fr\t\u]ii Noi, pentru participare la r\scoala care
a avut loc în comun\, la 6 august 1949
[i condamnat\, prin sentin]a 167/1950
a Tribunalului Ia[i, la 8 luni de închisoare.
Cei aresta]i au fost tortura]i cu bestialitate,
uci[i sau desfigura]i de Karl Segal [i
locotenen]ii Dobrot\, Frenkel [i Mihai
Rusu, sub comanda c\pitanului Cantor.
PANDELE. Director administrativ
la Re[i]a. Condamnat în 1948, pentru c\
redactase unul dintre capitolele memoriului pe care Ion Popp îl trimisese, în 1946,
Conferin]ei de Pace de la Paris.
PANDELE. A înnebunit în 1956, la
închisoarea Pite[ti, din cauza condi]iilor
de deten]ie.
PANDELE, Anton. Mort la închisoarea Gherla, în 1948.
PANDELE, Constantin. Director în
Ministerul de Finan]e. Îns\rcinat, în 1946,
s\ duc\ tratative în Elve]ia. Acolo a primit
un comision de 300.000 de franci elve]ieni,
pe care i-a depus în contul lui Florin
Zaharia, fratele lui Romeo Zaharia, invalid
de r\zboi. Florin Zaharia r\m\sese în
str\in\tate înainte de 1944. În 1948, Vasile
Luca l-a pus pe C. Pandele sub urm\rire,
implicându-l în lotul Nicolae M\rgineanu.
Astat ascuns la o femeie, care l-a denun]at.
Arestat în 1953, a murit în acela[i an,
la închisoarea V\c\re[ti. Florin Zaharia
[i-a însu[it banii [i a plecat în SUA. Pentru
o vreme, a lucrat la Radio Europa Liber\,
de unde a ie[it la pensie [i s-a întors în
SUA, la San Diego, unde a murit.
PANDELE, Dinu. Preot ortodox
arestat în 1959. Deten]ia în lag\rul de
la Salcia, din Balta Br\ilei (1960). Din
cauza condi]iilor de munc\ for]at\ [i
alimenta]iei precare, s-a îmboln\vit de
ulcer. De[i operat cu metode rudimentare,
a fost salvat.
PANDELE, Gheorghe. Din Bucure[ti.
Condamnat la 12 luni de munc\ for]at\,
prin dec. M.A.I. 490/15.10.1951. Deten]ia
la Canal.
PANDELE, Gheorghe F. N\scut la
24 august 1911, în comuna Dolbe[ti –
Suceava. Domiciliat la Agigea. Domiciliu
obligatoriu în B\r\gan, 2 ani [i o lun\.
PANDELE, Ilie I. }\ran din comuna
Puchenii Mari – Prahova. Arestat în 1949,

de Securitatea Ploie[ti. Condamnat în
lotul Petrescu-Marinaru. De]inut 5 ani [i
2 luni, la Gherla, Canal [.a.
PANDELE, Ion. }\ran din comuna
Calbor – F\g\ra[. Arestat în 1951, în
cadrul represiunii desf\[urate împotriva
mi[c\rii de rezisten]\ din Mun]ii F\g\ra[,
[i condamnat. Deten]ia la Bra[ov, Codlea
[.a.
PANDELE, Ion A. Mort la Gherla,
în 1948, în condi]ii de exterminare.
PANDELE, Ion I. (zis Dovleac).
N\scut la 12 august 1923. Absolvent
de 4 clase de liceu. Muncitor la Rafin\ria
1 Ploie[ti. Tat\l unui copil minor. A
luat parte la [edin]ele organizate de Dumitru
Petrescu-Marinaru, în 1954. Arestat în
noiembrie 1956, de securi[tii Constantin
{tefan [i Alexandru Mare[. Anchetat cu
brutalitate, la Securitatea Ploie[ti, inclus
într-unul dintre loturile înscenate în jurul
lui Petrescu-Marinaru [i condamnat.
PANDELE, Manole Gh. N\scut la 3
iulie 1928, în Bulgaria. Domiciliat la
Constan]a. Domiciliu obligatoriu, împreun\
cu so]ia, în B\r\gan, 4 ani [i o lun\.
PANDELE, Polixenia (so]ia lui Pandele,
Manole Gh.). N\scut\ la 1 februarie 1930,
în Bulgaria. Vezi Pandele, Manole Gh.
PANDELE, Stelian A. N\scut la 28
februarie 1902, în comuna Balta Doamnei
– Prahova. }\ran, tat\ a 7 copii [i proprietar
a 0,75 ha teren arabil. Arestat la 22 noiembrie 1957 [i torturat la Securitatea Ploie[ti, unde i s-a înscenat un proces pentru
“uneltire”. Condamnat de Tribunalul Militar Bucure[ti, prin sentin]a 90/30.07.1958,
la 12 ani de închisoare. Deten]ia în lag\rele
de munc\ for]at\ din B\l]ile Dun\rii.
Eliberat prin gra]iere.
PANDELEA, Anastasia. Vezi Pandelea, {tefan Gh.
PANDELEA, Constantin {t. Vezi
Pandelea, {tefan Gh.
PANDELEA, Maria. Vezi Pandelea,
Nicolae G.
PANDELEA, Maria {t. Vezi Pandelea, {tefan Gh.
PANDELEA, Nicolae G. N\scut în
1912, în Leova – Basarabia. Deportat
în 1949, din motive politice. So]ia lui,
Maria (n\scut\ în 1916) [i copiii au
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fost deporta]i, la 6 iulie 1949, în Republica
Bureato-Mongol\.
PANDELEA, {tefan Gh. N\scut în
1908, la Chi[in\u – Basarabia. }\ran
înst\rit. Deportat în 1949, în regiunea
Kemerovo, împreun\ cu so]ia, Anastasia
(n\scut\ în 1911) [i copiii, Zinaida (n.
1929), Constantin (n. 1932), Vasile (n.
1935) [i Maria (n. 1938).
PANDELEA, Vasile {t. Vezi Pandelea, {tefan Gh.
PANDELEA, Zinaida {t. Vezi Pandelea, {tefan Gh.
PANDELESCU, Georgeta (Geta).
Student\ la Academia Comercial\ din Bucure[ti. Membr\ a Tineretului Universitar
Na]ional-}\r\nesc. A participat la manifesta]iile anticomuniste [i promonarhiste
din 8 noiembrie 1945 [i 10 mai 1946.
Arestat\ la 2 decembrie 1947, în lotul celor care r\spândiser\ manifeste de protest
împotriva judec\rii lui Iuliu Maniu [i a
lui Ion Mihalache. Judecat\ în februarie
1948. Deten]ia la M.A.I. [i V\c\re[ti.
PANDELI, Milo[an. Din comuna Dejani.
A f\cut parte din mi[carea de rezisten]\ din
Mun]ii F\g\ra[, condus\ de Ion Gavril\ Ogoranu.
PANDICHI, Elena. Din Constan]a.
Domiciliu obligatoriu.
PANDORE (sau PÂNDORE),
Constantin. Din comuna Lumina –
Constan]a, lâng\ N\vodari. Arestat,
condamnat [i trimis la munc\ for]at\,
la Canal (lag\rul de la Peninsula), în 1950.
PANDREA, Clemente. N\scut la 8
noiembrie 1889, în
comuna M\rgineni
– F\g\ra[. Absolvent
al Academiei Teologice de la Blaj. La
28 august 1918, a
fost hirotonisit preot
greco-catolic [i numit, provizoriu, preot
la {inca Veche. S-a c\s\torit cu Otilia
Pop, fiica parohului din Râciul de
Câmpie [i au avut 9 copii. Din 1927, viceprotopop la Cojocna. În 1930, episcopul

Iuliu Hossu l-a numit protopop al districtului
Cluj-M\n\[tur. Dup\ Dictatul de la Viena,
a r\mas în Ardealul cedat [i a avut procese
cu statul maghiar, pentru ap\rarea drepturilor
popula]iei române[ti persecutate de
autorit\]ile hortiste. La 17 martie 1948 a
fost arestat, al\turi de to]i ceilal]i b\rba]i
din cas\, de c\tre Siguran]a româneasc\.
Dup\ o s\pt\mân\, ceilal]i au fost elibera]i;
Clemente Pandrea a r\mas în arest
pân\ la 10 octombrie 1948. Dup\ eliberare,
a citit în public circulara episcopului Iuliu
Hossu, prin care erau caterisi]i preo]ii
care se lep\dau de credin]a greco-catolic\,
spre a trece la ortodoxie, în urma m\surilor
coercitive încurajate de autorit\]ile
comuniste. Ca urmare a acestui fapt, a
fost pus sub urm\rire de Securitate, de
la 11 octombrie 1948 [i arestat la 29
decembrie 1951, familia sa fiind evacuat\
din cas\. Rearestat la 14 octombrie 1953
[i condamnat, de Tribunalul Militar Oradea,
prin sentin]a 30/18.01.1954. Eliberat la
11 aprilie 1954. În 1961, Securitatea a
întreprins o ultim\ perchezi]ie în casa lui,
confiscându-i 60 de caiete con]inând
lucr\ri proprii [i traduceri pe teme religioase,
precum [i c\r]i valoroase, din patrimoniul
spiritual al Bisericii Greco-Catolice. Autor
al volumului Un ceas cu Isus, editat [i
la Vatican. A murit la 31 august 1973, cu
rozariul în mân\ (date furnizate de fiul
s\u, Paul Eftimiu Pandrea).
PANDREA, Constantin. Para[utat
de occidentali, în 1945, pentru a lupta
împotriva instal\rii regimului comunist.
Aactivat în regiunea Valea Larg\–Turda.
Arestat, condamnat [i de]inut.
PANDREA, Nicolae. Din {cheii
Bra[ovului. Student la Facultatea de
Silvicultur\. Condamnat. Deten]ia în
lag\rele de exterminare de la Salcia [i
Grind – Periprava, unde se pare c\ a [i
murit.
PANDREA, Petre. N\scut la 26 iunie
1904, la Bal[ – Romana]i, într-o familie
de mo[neni. Avocat, doctor în {tiin]e Juridice [i Filosofie, scriitor. Studii: Liceul
militar de cade]i de la M\n\stirea Dealu,
Târgovi[te (1915-1921), Liceul Carol I
din Craiova (1922-23; bacalaureat magna
cum laude ), Facultatea de Drept din
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Bucure[ti (1923-26;
licen]\ [i doctorat),
studii de doctorat [i
specializare filosofic\ [i juridic\ la
Berlin, Heidelberg,
München, Paris,
Roma (beneficiar al
bursei G. G. Mironescu, timp de 7 ani, între 1926 [i 1933).
Secretariat de avocat la prof. Anibal
Teodorescu (1923-26). În 1938, a sus]inut,
ca avocat, o pledoarie în limba german\,
în fa]a Cur]ii de Apel din Viena. Avocat
consultant la Athena, Barcelona, New
York, Philadelphia, Rotterdam etc. Ata[at
al Biroului de pres\ al Lega]iei regale
române de la Berlin (1928-1933). Deputat.
Talentat scriitor, în tinere]e a fost gândirist
(1922-28). Redactor [i jurnalist la ziarele
Adev\rul [i Dreptatea (1932-37). C\s\torit
cu sora lui Lucre]iu P\tr\[canu, s-a apropiat
de cercurile comuniste. Aflat la Berlin,
a fost curierul lui Gheorghi Dimitrov,
secretar-general al Komintern-ului,
purtându-i coresponden]a spre Bucure[ti
[i Peninsula Balcanic\. A pledat gratuit
în procesele intentate unor membri P.C.R.
sau unor cet\]eni de etnie evreiasc\, în
timpul persecu]iilor din epoca guvern\rii
de extrem\ dreapt\ (1933-1944), membrilor
P.N.}. (1947-48) [i ordinelor c\lug\re[ti
(1953-58). Arestat de 4 ori, în perioada
1940-44, pentru pledoarii în favoarea
membrilor P.C.R. (cea mai lung\ arestare
a durat 8 zile). Arestat între 14 aprilie
1949 [i 19 noiembrie 1952, în timpul
desf\[ur\rii anchetei cumnatului s\u,
L. P\tr\[canu. Cercetat la Ministerul
de Interne [i la Ocnele Mari, în “depozit”.
Rearestat la 23 octombrie 1958, dup\ ce
pledase în procesul intentat M\n\stirii
Vladimire[ti. I s-a înscenat un proces,
fiind acuzat de “uneltire împotriva ordinii
de stat” [i de “agita]ie”. Condamnat la
15 ani de munc\ silnic\. Deten]ia la Jilava,
unde a fost b\tut, spre a fi intimidat, în
Fortul 13, Pite[ti [i Aiud, unde a fost
schingiuit [i izolat la Zarc\ [i în celula
295. Ulterior, fiind epuizat fizic, a acceptat
reeducarea din perioada 1961-64, scriind
o serie de amintiri [i reflec]ii care, dincolo

de restric]iile [i compromisurile impuse
de condi]iile carcerale, sunt un exemplu
de libertate a con[tiin]ei. Chiar dac\ o
dedica echipei de reeducatori lumina]i
de la Aiud, iat\ ce scria Pandrea în
Reeducarea de la Aiud: “Opozi]ia politic\
a fost decimat\, planificat, cu revolverul
la tâmpl\. Este o poveste trist\ [i îngrozitoare
de care-mi este ru[ine s\ m\ ating. Mieste ru[ine c\ sunt om. Mi-este ru[ine c\
sunt român. Mi-este ru[ine c\ am meditat
pe Marx, Engels [i Lenin. Mi-este ru[ine
c\ am tr\it în secolul XX [...] Ce s-a
petrecut la Pite[ti? Ce s-a petrecut la
Gherla? Ce s-a petrecut la Ocnele Mari,
unde am fost martor ocular? Acolo
sunt pagini negre de genocid, de trivialitate,
de torturi pe care hârtia refuz\ s\ le suporte,
din decen]\ [...] La Ocnele Mari, Pite[ti
[i Gherla s-a dat s\ se bea urin\ [i s\ se
consume fecale pe motive... teoretice.
Trebuia s\ se creeze un [oc psihologic,
o transformare radical\ l\untric\, prin
care de]inutul, student sau intelectual,
devenea brusc [i definitiv, prin însp\imântare,
din reac]ionar, cel mai bun marxistleninist”. Eliberat de la Aiud, prin gra]iere,
la 4 aprilie 1964. A murit în libertate, la
7 iulie 1968. În august 1968 a avut loc
revizuirea unor procese [i sentin]e din
anii ’50. Petre Pandrea a fost achitat
postum, stabilindu-se c\ martorii folosi]i
de acuzare fuseser\ recruta]i din rândul
infractorilor de drept comun sau din
cel al legionarilor aresta]i pentru motive
politice [i care au declarat c\ fuseser\
constrân[i s\ fac\ declara]ii care s\-l
incrimineze pe Pandrea. S-a constatat
[i c\ unii anchetatori (Pantiu[a Bodnarenco,
Ion {oltu]iu, Teodor Miclea, Ludovic
Weis, Gheorghe Rujan, Victor Vân\toru,
Teodor Staicu, Francisc Butyka, Gheorghe
Enoiu), procurori [i judec\tori (printre
care Ilie Moisescu, pre[edintele completului
de judecat\, Gheorghe Râpeanu [i Ion
Pahon]u) se f\cuser\ vinova]i de o
serie de crime, abuzuri [i alte grave
ilegalit\]i. În 1968, nici unul dintre ace[tia
nu a fost tras la r\spundere penal\, g\sinduse scuza prescrierii faptelor comise, prin
dep\[irea termenului în care ar fi putut
fi judecate. Singura sanc]iune pe care au
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primit-o cei învinui]i a fost retragerea
distinc]iilor primite pentru rolurile avute
de ei în respectivele procese. Afost, totu[i,
una dintre primele recunoa[teri ale crimelor
[i abuzurilor f\ptuite la comanda conducerii
comuniste. Nu se spunea îns\ c\, în
anchetele [i procesele politice, înc\lcarea
drepturilor celor mai elementare ale
omului, b\taia [i torturarea de]inu]ilor [i
fraudele juridice crase, în procese în care
acuza]ii ajungeau s\-[i deschid\ c\ma[a
pentru a ar\ta urmele torturilor, erau regula
(de fapt, scopul în sine), [i nu sc\p\rile
unor func]ionari incapabili. C\r]i publicate
de Petre Pandrea: Germania Hitlerist\,
Psihanaliza judiciar\ , Beiträge zu
Montesquieus deutschen Rechtsquellen,
Filosofia politico-juridic\ a lui Simion
B\rnu]iu, Procedura penal\, Criminologia
dialectic\, Portrete [i controverse (2
volume), Pomul vie]ii (Jurnal intim),
Brâncu[i, amintiri [i exegeze etc. Arealizat
[i traduceri din limbile german\ [i latin\.
Dup\ 1989, fiica scriitorului, Nadia MarcuPandrea, s-a ocupat de recuperarea [i
publicarea manuscriselor mandarinului
valah, a[a dup\ cum acesta a [i prezis
(“Va veni [i anul 2000. Abia atunci se
vor scotoci arhivele, ca s\ se reconstituie
etapele, atmosfera, echipierii, eroii, dracii,
sfin]ii, precursorii, mo[ii [i str\mo[ii”).
Printre acestea, Jurnalul mandarinului
valah (ap\rut sub numele de Memoriile
Mandarinului Valah). Pentru mai multe
am\nunte, vezi Reeducarea de la Aiud
(edi]ie îngrijit\ de Nadia Marcu-Pandrea,
Editura Vremea, Bucure[ti, 2000;
scris\ în cap, la Zarc\ [i transcris\ tot
în închisoarea de la Aiud, în timpul
reeduc\rii).
PANDREA, Sabin. Fost ofi]er în
Armata Regal\ român\, fugit în str\in\tate.
Para[utat în ianuarie 1945, în comuna
Valea Larg\ (aproape de Baia de Arie[,
lâng\ Turda), cu misiunea de a ac]iona
în spatele frontului, împotriva sovieticilor.
Arestat la începutul lui martie 1945.
PANDREA, Vi(n)cen]iu. N\scut la
20 aprilie 1888, în comuna M\rgineni
– F\g\ra[. Studii teologice la Blaj. Din
1910, i s-a încredin]at administrarea averii
[i bunurilor Mitropoliei greco-catolice.

C\s\torindu-se, în 1911, i-a fost acordat\
parohia din comuna Aruncuta – Cluj.
Arestat de c\tre autorit\]ile austro-ungare,
la 8 septembrie 1916. Deten]ia în lag\rul
Sopron (pân\ la 10 iunie 1917); maltratat
[i amenin]at cu spânzur\toarea. În 1921,
[i-a luat doctoratul în drept canonic, la
Cluj, iar în 1923 a primit parohia Cluj
III. A avut 6 copii. În timpul ocupa]iei
hortiste a Transilvaniei de Nord (1940
– 1944), a r\mas în teritoriul ocupat,
suferind al\turi de credincio[i. Când,
dup\ 1948, Securitatea a venit s\-l aresteze,
l-a g\sit în pat, paralizat. Neputându-l
lua, i-au persecutat membrii familiei.
PANDREA, Victor-L
Liviu (fiul lui
Pandrea, Vicen]iu). N\scut la 2 august
1915, în satul Aruncuta, comuna Frata –
Cluj. Absolvent al Liceului Gh. Bari]iu
din Cluj. Bursier al Institutului De
Propaganda Fide, de la Roma, unde [ia luat licen]a (1938). Absolvent al Facult\]ii
de {tiin]e Sociale [i Politice, sec]ia
Missionaires du Travail, cu men]iunea
tres bien (1939). Profesor de liceu. Director
spiritual la Academia Teologic\ de la Blaj
(din 1940). În 1942, [i-a luat doctoratul
la Roma, dup\ care a fost profesor de
sociologie la academia din Blaj, ]inând
cursul Hitlerismul [i ororile lui. În 1946,
i-a fost acordat\ parohia Cluj III; a
slujit [i la biserica Universit\]ii din Cluj,
devenind un aprig ap\r\tor al credin]ei
[i un predicator al c\rui nume era cunoscut
în ]ar\ [i în str\in\tate. De la 11 octombrie
1948, a intrat în clandestinitate. Un denun]
a dus la arestarea lui, pe data de 4 iunie
1953. B\tut la Securitate [i torturat (din]ii
i-au fost sco[i cu lovituri de pumn).
Condamnat la 6 ani de închisoare. Deten]ia
la Jilava [i Timi[oara. Casându-i-se sentin]a
de condamnare, a fost eliberat la 25
septembrie 1954. Rearestat la 2 aprilie
1955. Condamnat la 3 ani de închisoare
[i amnistiat la 5 octombrie 1955. Pe lâng\
slujbele de traduc\tor, steno-dactilograf
sau bibliotecar, pe care a fost obligat s\
le aib\, pentru a se între]ine, [i-a continuat
munca intelectual\, des\vâr[ind o serie
de lucr\ri [tiin]ifice. În 1986 a refuzat
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rangul de episcop. Dup\ 1989 a fost
profesor. În 1993 a publicat, la Cluj,
traducerea sa din ebraic\ a C\r]ii Psalmilor.
PANDURESCU. Preot din Timi[oara.
De]inut.
PANDURESCU, Aurel. Student la
Teologie. Legionar închis dup\ rebeliunea
din 1941. Arestat [i de comuni[ti. În 1948,
se afla la închisoarea din Suceava, în
grupul studen]ilor de la Ia[i. Dus la Pite[ti,
clasificat între “grei” [i izolat în camera
3, unde tortura din cadrul reeduc\rii
era coordonat\ de Juberian. Pentru a sc\pa
de chinuri [i umilin]e, s-a aruncat cu capul
în ciorba fierbinte, dar a sc\pat cu via]\
[i a fost torturat în continuare, b\tut [i
c\lcat în picioare, obligat s\-[i m\nânce
propriile fecale, obligat s\ stea, timp de
24 de ore, într-un picior, [i lovit dac\
nu ]inea [i bra]ele ridicate, pân\ la
le[in. La Gherla, în 1958, a fost izolat
în subsolul Celularului (cf. Nicolae Popa,
Coborârea în iad, 1999, p. 84). Se pare
c\ a avut un frate, arestat [i el.
PANDURU, Dumitru. Militar arestat
în 1948. Condamnat în procesul r\zle]ilor,
în 1949, de Tribunalul Militar Ia[i deplasat
la Suceava.
PANDURU, Dumitru. Deten]ia la
Suceava, Pite[ti (1949) [i Gherla. A f\cut
parte din comitetul de reeducare. Apropiindui-se eliberarea, a vorbit, la Gherla, pe data
de 25 noiembrie 1951, al\turi de comandantul
Petre Goiciu [i }urcanu, în favoarea
ac]iunii de demascare a legionarilor.
Eliberat de la Gherla.
PANDURU, La]cu. Din B\ile Herculane
(str. Pecini[ca, nr. 112). Condamnat la
2 ani de închisoare, în 1949. Domiciliu
obligatoriu, dup\ expirarea pedepsei,
în B\r\gan, pân\ în 1956.
PANDURU, {tefan. }\ran din jude]ul
Dolj. Domiciliu obligatoriu în B\r\gan,
din 1951.
PANEA, Constantin N. Vezi Panea,
Nicolae A.
PANEA, Gheorghe N. Vezi Panea,
Nicolae A.
PANEA, Hristofor N. Vezi Panea,
Nicolae A.
PANEA, Ion (Jenicu). Din Bucure[ti

(str. V\c\re[ti). Licen]iat în drept [i filosofie. Pre[edinte
al Tineretului Universitar Na]ional}\r\nesc (T.U.N.}.)
de la Facultatea de
Litere (1944-1945).
Pre[edinte al organiza]iei de tineret a Partidului Na]ional
}\r\nesc - Bucure[ti. Participant la
mitingurile anticomuniste [i promonarhiste
de la 8 noiembrie 1945 [i 10 mai 1946.
Arestat la 15 august 1949 [i de]inut 6
luni. Din cauza presiunilor care s-au
exercitat asupra lui, s-a retras definitiv
din via]a social-politic\.
PANEA, Nicolae A. N\scut în 1908,
în comuna Cania – Cantemir (Basarabia).
}\ran înst\rit. Victim\ a represiunii
sovietice din 1949, cu so]ia, Zoia (n\scut\
în 1909) [i copiii, Gheorghe (n. 1936),
Hristofor (n. 1940) [i Constantin (1947).
PANEA, Zoia. Vezi Panea, Nicolae A.
PANFIL, Anastasia. Vezi Panfil,
Anghelina A.
PANFIL, Anghelina A. N\scut\ în
1913, în comuna Ciripc\u – Flore[ti
(Basarabia). }\ranc\ înst\rit\ deportat\,
la 6 iulie 1949, în regiunea Amur, împreun\
cu copiii, Fecla (n\scut\ în 1932), Nicolae
(n. 1936), Vasile (n. 1939) [i Anastasia
(n. 1941).
PANFIL, Anisia. Vezi Panfil, Eugenia N.
PANFIL, Eugenia N. N\scut\ în 1895,
în satul Goian – Chi[in\u (Basarabia).
Deportat\ la 6 iulie 1949, în regiunea
Irkutsk, împreun\ cu copiii, Maria (n\scut\
în 1930), Vera (n. 1932), Anisia (n. 1936)
[i Gheorghe (n. 1938).
PANFIL, Fecla. Vezi Panfil, Anghelina A.
PANFIL, Feodosie Gh. Vezi Panfil,
Gheorghe G.
PANFIL, Gheorghe. Din jude]ul
Boto[ani. Arestat în 1948 [i torturat în
timpul anchetei Securit\]ii din Boto[ani,
pân\ a înnebunit. Internat în Spitalul
Central din Bucure[ti. Nu a mai putut
fi recuperat, sau nu s-a mai dorit recupe-
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rarea lui [i a murit în spital, la 15 noiembrie 1949.
PANFIL, Gheorghe. Vezi Panfil,
Eugenia N.
PANFIL, Gheorghe G. N\scut în
1906, în comuna Nimereuca – Camenca
(Basarabia). Deportat în 1949, în regiunea
Amur, împreun\ cu so]ia, Parascovia
(n\scut\ în 1907) [i copiii, Iacob (n. 1933),
Mihail (n. 1937), Varvara (n. 1940) [i
Feodosie (n. 1946).
PANFIL, Iacob Gh. N\scut în 1932,
în comuna R\dulenii Vechi – Flore[ti
(Basarabia). Deportat în 1952, în regiunea
Amur.
PANFIL, Iacob Gh. Vezi Panfil,
Gheorghe G.
PANFIL, Maria. Vezi Panfil, Eugenia N.
PANFIL, Maria I. N\scut\ în 1929,
în comuna Gordine[ti – Rezina (Basarabia). Condamnat\ în 1951, de c\tre autorit\]ile sovietice, la 25 de ani de închisoare, ca membr\ a Partidului DemocratAgrar.
PANFIL, Mihail Gh. Vezi Panfil,
Gheorghe G.
PANFIL, Nicolae. Vezi Panfil, Anghelina A.
PANFIL, Parascovia. Vezi Panfil,
Gheorghe G.
PANFIL, Varvara Gh. Vezi Panfil,
Gheorghe G.
PANFIL, Vasile. Vezi Panfil, Anghelina A.
PANFIL, Vera. Vezi Panfil, Eugenia N.
PANFILE, Ion S. N\scut în 1892, în
comuna M\[c\u]i – Criuleni (Basarabia).
Comerciant. Deportat la 6 iulie 1949,
în ]inutul Altai, împreun\ cu so]ia, Maria.
PANFILE, Maria. Vezi Panfile, Ion S.
PANFILE, Vasile P. N\scut în 1914,
în comuna Mereni – Anenii Noi (Basarabia).
Condamnat în 1945, la munc\ silnic\,
fiind acuzat de “colabora]ionism”.
PANFILIE, Fiodor. Vezi Panfilie,
Maria I.
PANFILIE, Maria I. N\scut\ în 1919,
în comuna Mereni – Anenii Noi (Basarabia).
Deportat\ de sovietici în 1941, în regiunea
Irkutsk, împreun\ cu fiul, Fiodor (n\scut
în 1941).

PANFILOV, Andrei S. N\scut în
1930, în comuna Egorovca – F\le[ti
(Basarabia). Deportat în 1949, împreun\
cu so]ia, Pestimia (n\scut\ în 1931).
PANFILOV, Pestimia. Vezi Panfilov,
Andrei S.
PANGA, Emil. Plutonier din AlbaIulia. Condamnat în 1949. În august 1953,
era la închisoarea Gherla.
PANGA, Iacob. Preot ortodox din
Zal\u. Arestat la 15 august 1952 [i disp\rut
în temni]ele comuniste.
PANGA, Serghie A. N\scut în 1920,
la Coba[na – Râbni]a (Basarabia). Condamnat
în 1946, la 6 ani de munc\ silnic\, pentru
motive politice. Deportat în Irkutsk.
PANGESCU, Dumitru. Profesor,
anchetat în leg\tur\ cu ac]iunile grupului
de rezisten]\ armat\ format de Ion
Vulc\nescu, Coifan [.a., în 1946.
PANGRATE, Ion. N\scut la 17
octombrie 1915, în
comuna Negru-Vod\
– Constan]a. Absolvent de 4 clase primare, tinichigiu [i
l\c\tu[. Legionar
condamnat în 1941,
la 3 ani de închisoare, dup\ rebeliunea
legionar\. Rearestat de comuni[ti, la 30
octombrie 1948, [i torturat de Nicolae
Doicaru, la Securitatea Constan]a. Condamnat de Tribunalul Militar Constan]a, prin
sentin]a 814/20.12.1948, pronun]at\ de
colonelul Constantin Pavelescu, procuror
fiind c\pitanul Nicolae M\ld\rescu, la
15 ani de munc\ silnic\. La 4 martie 1949
a ajuns la Gherla, unde a lucrat în fabrica
închisorii, pân\ în octombrie 1950, când
a fost dus în camerele studen]ilor reeduca]i:
103, 104 [i 105. În camera 103 a fost
torturat cu bestialitate, pân\ la le[in, de
studen]ii deveni]i c\l\i, Aristotel Popescu
[i Adrian Lupescu. Când era le[inat, Ion
Pangrate a sim]it c\ lâng\ el a murit
de]inutul Vasile Dâmbu. Revenindu-[i [i
fiind amenin]at cu noi torturi, Pangrate
a spart un geam [i a strigat în curte c\
este torturat. Cu o bucat\ de geam, [i-a
t\iat cartilagiile de la gât. La 26 octombrie
1950, a fost dus la infirmerie, unde a stat
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pân\ la 27 februarie 1951, când a revenit
în fabric\. {i-a confec]ionat o pra[tie, cu
ajutorul c\reia a aruncat bilete înf\[urate
pe pietre, în cimitirul Roza {andor. În
acele bilete ruga s\ fie informate forurile
superioare ale statului [i chiar Organiza]ia
Na]iunilor Unite, c\ în închisorile române[ti
sunt omorâ]i în b\taie oameni nevinova]i.
Dup\ aprox. 3 luni a sosit la închisoare
o comisie de anchet\. Pangrate a fost
folosit ca martor în procesul intentat lui
}urcanu [i altor studen]i reeduca]i, în
1954. În 1956 i s-a redus pedeapsa la 8
ani [i a fost dus în domiciliu obligatoriu
la Olaru, în B\r\gan. În aprilie 1957 a
fost folosit ca martor [i în procesul unora
dintre ofi]erii care conduseser\ torturile
reeduc\rii. Desigur, aceste procese nu
erau decât mijloace pentru a în[ela opinia
public\ interna]ional\ [i pentru a salva
aparen]ele, încercând s\ ascund\ adev\ra]ii
responsabili pentru organizarea reeduc\rii
din închisorile române[ti (conducerea
comunist\) [i s\ arunce întreaga r\spundere
asupra studen]ilor legionari din închisori
[i a liderilor legionari din exil.
PANGRATE, Maria (so]ia lui Pangrate,
Ion). N\scut\ în 1921. Casnic\ din comuna
Negru-Vod\ – Constan]a. Arestat\ la
15 mai 1948, pentru c\ so]ul nu îi fusese
g\sit acas\. A r\mas închis\ [i dup\
arestarea lui, pentru c\ era n\scut\ {eitan
[i f\cea parte din familia comandantului
legionar Nicolae {eitan, aflat în Occident,
unde desf\[ura o intens\ activitate împotriva
regimului comunist.
PANGRATIU, Aurel I. N\scut la 15
iulie 1901, în comuna Arcalia – Bistri]aN\s\ud. Domiciliat la Cluj (str. CuzaVod\, nr. 14). Fost chestor de poli]ie
(luptase [i în cel de-al Doilea R\zboi
Mondial, cu gradul de colonel). Arestat
la 21 iulie 1951 [i condamnat, în urma
unui proces înscenat, la 15 ani de închisoare.
Deten]ia la Jilava [i F\g\ra[, unde a murit,
la 25 februarie 1955 (ora 6.00), în condi]ii
de exterminare.
PANICA, Alexandru. N\scut la 18
septembrie 1922, la C\rpini[-Jimbolia.
Domiciliu obligatoriu, în B\r\gan, de
la 18 iunie 1951.
PANICA, Maria V. N\scut\ în 1911,
în comuna C\line[ti – F\le[ti (Basarabia).

Deportat\ la 6 iulie 1949, în regiunea
Kurgan.
PANICAN, Dumitru. }\ran din comuna
Bologa, din apropiere de Huedin. Arestat
în noaptea de 11 spre 12 aprilie 1949 [i
implicat în procesul organiza]iei Cruce
[i Spad\ , fiind acuzat de sprijinirea
insurgen]ilor. Anchetat la Securitatea Cluj
[i condamnat de Tribunalul Militar Cluj,
prin sentin]a 1545/23.09.1949.
PANICAN, Georgeta. Din Dobrogea.
Domiciliu obligatoriu, în B\r\gan, din
1951.
PANICAN, Valer. Din comuna Bologa.
A participat la întâlnirea din 9 aprilie
1951, a membrilor organiza]iei anticomuniste
Cruce [i Spad\, lâng\ vârful Hag\u, la
punctul numit “Tufele Morlaca”. Acolo
s-a depus jur\mânt de credin]\ pentru
organiza]ie [i membrii s-au legat s\ nu
divulge obiectivele [i s\-l urmeze pe
Gheorghe Gheorghiu-M\r\[e[ti, conduc\torul
acesteia. În seara de 10 aprilie 1951, Valer
Panican, împreun\ cu Ion Torcea, s-a dus
în gara Huedin, pentru a-i a[tepta pe unii
dintre membrii organiza]iei, care soseau
de la Bucure[ti. Au fost depista]i de
Securitate. Torcea a reu[it s\ fug\, deschizând
focul [i r\nind un securist; mai târziu,
avea s\ fie împu[cat în lupt\. Panican a
fost arestat [i condamnat, de Tribunalul
Militar Cluj, prin sentin]a 1545/23.09.1951.
PANICI, Bojidar. }\ran de na]ionalitate
sârb\ din comuna Belobresca – Cara[Severin. Ridicat de Securitate, la 18 iunie
1951. Domiciliu obligatoriu, împreun\
cu so]ia, Clara, în B\r\gan, la Valea Viilor.
PANICI, Clara. Vezi Panici, Bojidar.
PANICI, Dani]a. Din jude]ul Arad.
Arestat\.
PANICI, Dani]a. Vezi Panici, Svetolic.
PANICI, Jiva. }\ran de na]ionalitate
sârb\ din comuna Sângeorge – Timi[.
Ridicat de Securitate, la 18 iunie 1951.
Domiciliu obligatoriu, împreun\ cu so]ia
sa, Vidosava [i Radoie (membru al familiei),
în B\r\gan, la Vii[oara (M\rcule[tii Noi),
4 ani. Acolo s-a n\scut [i fiul lui Jiva [i
al Vidosavei, Jivco, în octombrie 1951.
PANICI, Lepo[ova. }\ranc\ din Banat. Condamnat\ în 1950, într-un lot al
titoi[tilor. Deten]ia la Jilava.

