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POPA, Gheorghe A. N\scut în 1881,
în satul Sobari – Soroca (Basarabia).
}\ran înst\rit. Deportat în 1949, împreun\
cu so]ia, Ana (n\scut\ în 1883) [i copiii,
Feodora (n. 1939) [i Alexandru (n. 1941).
POPA, Gheorghe A. Din Breaza –
Prahova. Deten]ia, 4 ani [i o lun\.
POPA, Gheorghe C. Din Roman.
Condamnat.
POPA, Gheorghe F. Vezi Popa,
Fiodor I.
POPA, Gheorghe I. N\scut la 15 iulie
1907, în comuna Valea Nucarilor – Tulcea.
Membru al mi[c\rii de rezisten]\ anticomunist\
din zona Babadagului. Arestat la 23
octombrie 1952, torturat în anchet\ [i
condamnat la moarte, de Tribunalul Militar
Constan]a. Executat la 10 august 1953,
la închisoarea din Gala]i.
POPA, Gheorghe I. Din Bra[ov.
Condamnat, prin decretul 490/15.10.1951,
la 12 luni de munc\ for]at\.
POPA, Gheorghe I. N\scut la 28
august 1921, la Cernavod\ – Constan]a.
Domiciliu obligatoriu, 1 an.
POPA, Gheorghe I. Vezi Popa, Ion
D. (din Basarabia).
POPA, Gheorghe M. N\scut în 1884,
în comuna Echim\u]i – Rezina (Basarabia).
}\ran înst\rit. Deportat în 1949, în Kurgan,
împreun\ cu so]ia, Parascovia (n\scut\
în 1889).
POPA, Gheorghe N. Vezi Popa, Nicolae
V. (din Basarabia).
POPA, Gheorghe {t. Vezi Popa, {tefan A.
POPA, Gica. Student\ din Alba-Iulia.
Condamnat\ în martie 1949, în cadrul
procesului Centrului Studen]esc Legionar
din Cluj. Deten]ia la Mislea.
POPA, Gligor. }\ran arestat, torturat
la Securitate [i condamnat, prin sentin]a
463/12.04.1958 a Tribunalului Militar
Cluj, semnat\ de colonelul Paul Finichi,
pentru c\ acordase sprijin partizanilor
anticomuni[ti din grupul lui Gheorghe
{u[man.
POPA, Grigore. Psiholog [i profesor
din Cluj. Condamnat la 12 ani de închisoare,
în procesul “criminalilor de r\zboi”. În
urma interven]iilor care s-au f\cut la
Lucre]iu P\tr\[canu, Grigore Popa a fost

rejudecat, achitat [i eliberat. La procesul
lui P\tr\[canu, acest fapt a fost folosit ca
argument în sprijinul tezei c\ acesta
sus]inuse “burghezia reac]ionar\”. Cel
care a sus]inut acuza]ia a fost Remus
Mic[a, pe care L. P\tr\[canu îl ajutase
s\ î[i fac\ o carier\ în cadrul Ministerului
de Justi]ie.
POPA, Grigore. Asistent universitar
din Cluj. Condamnat. Deten]ia la Aiud,
unde a acceptat s\ fac\ parte din comitetul
de reeducare, în perioada 1962-64. În
schimb, a primit asisten]\ medical\.
POPA, Grigore. N\scut la 11 septembrie
1935, la Obâr[ia de Câmpie – Mehedin]i.
Domiciliu obligatoriu în B\r\gan, la
M\z\reni, 4 ani, de la 18 iunie 1951.
POPA, Grigore T. N\scut la 1 mai
1892, în satul {ur\ne[ti, comuna
D\ne[ti – Vaslui.
Absolvent al Facult\]ii de Medicin\
din Ia[i. În Primul
R\zboi Mondial, a
fost decorat cu ordinul Coroana României. Profesor la Facultatea de Medicin\ din Ia[i [i Bucure[ti (din 1942).
Decan al Facult\]ii de Medicin\ din
Bucure[ti. A desf\[urat o bogat\ activitate
didactic\, [tiin]ific\, social\ [i cultural\.
Apublicat numeroase studii de specialitate.
În timpul celui de-al Doilea R\zboi Mondial, a fost unul dintre intelectualii care
au semnat un memoriu împotriva continu\rii
r\zboiului. A ]inut o celebr\ conferin]\,
în sala Atheneului Român, în cadrul c\reia
a incriminat nazismul [i marxismul, vinovate de atacarea cre[tinismului, singurul
garant, în viziunea conferen]iarului, al
moralit\]ii omene[ti. Iat\ ce spunea Gr.
T. Popa: “[Morala cre[tin\] aduce un fond
uman pur, o fuziune a omului cu divinitatea,
care o face superioar\ celorlalte religii [i
morale [...] Înv\]\tura lui Iisus a fost opera unui geniu, cu cea mai profund\ intui]ie a sufletului uman, format\ pentru
oameni simpli [i pe în]elesul lor [...] Vrând
s\ înl\ture nedrept\]ile sociale, marxismul
introduce nedrept\]i noi [...]Nivelarea
societ\]ii este o primitivizare [...] Dac\
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azi ar începe Iisus propov\duirea Sa, este
foarte probabil c\, mai înainte de a fi
r\stignit, ar fi considerat reac]ionar [i
ar încheia repede cariera Sa profetic\,
într-o celul\ întunecoas\, în numele ideilor
progresiste”. La pu]in timp dup\ aceast\
cuvântare, Siguran]a [i jandarmii au venit
s\-l aresteze pe Grigore T. Popa, de la
facultate. Studen]ii, îns\, l-au ap\rat,
l-au scos pe un geam [i au disp\rut cu el.
Ascuns la prieteni devota]i, a mai tr\it
pân\ la 18 iulie 1948.
POPA, Gusti. Fost comisar. Arestat
în iulie 1948. Deten]ia la Jilava [i Târg[or.
POPA, Hortensiu. Om înst\rit din
comuna F\c\ieni – Ialomi]a. Arestat în
noaptea de 2 spre 3 martie 1949. A luat
cu el o valijoar\ [i a disp\rut în închisorile
comuniste.
POPA, Iacob. N\scut în 1904, la
Râmnicu-S\rat. Arestat la 27 ianuarie
1951. Deten]ia la Râmnicu-S\rat [.a.
POPA, Iancu-F
Florea. N\scut la 23
iulie 1905, în comuna Obâr[ia de Câmpie
– Mehedin]i. Preot. Domiciliu obligatoriu,
împreun\ cu familia, în B\r\gan, la Pelican
– C\l\ra[i, de la 18 iunie 1951, pân\ în
1956.
POPA, Ilie. Elev din Sibiu. Condamnat
în 1949. Deten]ia la Târg[or, unde s-a
opus reeduc\rii, [i Jilava. A murit la scurt
timp de la eliberare, din cauza torturilor
pe care le îndurase.
POPA, Ilie. Din jude]ul Sibiu, dintrun sat de pe Valea Târnavei Mari. Arestat
în 1948, torturat la Securitatea Sibiu,
anchetat cu brutalitate la Malmaison
(Bucure[ti) [i condamnat.
POPA, Ilie D. N\scut în 1914, în
comuna Cruglic – Criuleni (Basarabia).
Deportat în 1949, în Tiumen, împreun\
cu so]ia, Nadejda (n\scut\ în 1915) [i
fiica, Efimia (n. 1937).
POPA, Ilie I. Din comuna Nisporeni
– Basarabia. Condamnat în 1950, de
sovietici, la 5 ani de munc\ silnic\.
POPA, Ingrid.
Vezi Popa, ErvinApostol.

POPA, Ioan. Nume folosit, în timpul
clandestinit\]ii, de Horia M\cellariu.
POPA, Ioan. Sergent în cadrul
Regimentului 9 Cavalerie din Oradea.
Ini]iatorul grupului de rezisten]\ anticomunist\
Vulturul Negru, format din 11 persoane
[i aflat în leg\tur\ cu partizanii lui Nicolae
Dabija, din Mun]ii Apuseni.
POPA, Ioan. N\scut la 1 octombrie
1914, în comuna Ucuria – Bihor. A luat
parte la revolta din comun\, de la 1 august
1949, împotriva cotelor agricole aberante
impuse de comuni[ti. Domiciliu obligatoriu
în B\r\gan. Ulterior, s-a stabilit la Mangalia
(str. Pesc\ru[, nr. 6).
POPA, Ioan. Preot ortodox, paroh în
comuna Valea Danului – Arge[. Condamnat
în 1950, în lotul partizanilor anticomuni[ti
condu[i de D. Apostol.
POPA, Ioan. Preot ortodox arestat la
vârsta de 31 de ani [i dus de Securitate
la Spitalul de Psihiatrie din Sibiu. Pe baza
unui fals diagnostic, a fost pensionat,
pentru c\ î[i manifestase atitudinea
anticomunist\.
POPA, Ioan M. N\scut la 26 ianuarie
1892, la G\v\ne[ti – Buz\u. Fost poli]ist.
Arestat la 26 iunie 1952 [i condamnat la
24 de luni de munc\ for]at\, pentru
“activitate du[m\noas\”. Deten]ia la
Cernavod\ [i Gherla, unde a murit la
11 aprilie 1953, în condi]ii de exterminare.
POPA, Ioan M. N\scut la 13 iunie
1913, în comuna Cociu – Bac\u. Preot
ortodox în parohiile F\t\ciuni, Frun]e[ti
[i R\uceni. Arestat de Securitatea Bac\u
[i condamnat, prin sentin]a 117/23.11.1962
a Tribunalului Militar Ia[i, la 8 ani de
închisoare, pentru “uneltire împotriva
ordinii sociale”. Dup\ ce a fost eliberat,
prin gra]iere, în 1963, a slujit ca preot
la F\t\ciuni (azi, Fântânele).
POPA, Ioan P. (zis Ciota). }\ran din
C\lata-Huedin. Proprietarul unei cârciumi [i al unui teren
agricol. Membru
P.N.}. A f\cut parte
din grupul de partizani anticomuni[ti
condus de fra]ii {u[man, din R\chitele.
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În toamna lui 1948, acest grup cuprindea
9 partizani, printre care [i p\durarul Mihai
Jurj [i so]ia acestuia, Lucre]ia. Tat\l lui
Ioan Popa, Petru, [i fratele lui, Gavril\,
au fost aresta]i [i tortura]i la Securitate,
pentru a divulga ascunz\toarea lui
Ioan. Acesta, împreun\ cu grupul, a
colindat dealurile [i mun]ii mai bine de
2 ani, pân\ în iulie 1952, urm\rit în
permanen]\ de Securitate (dou\ batalioane
din cadrul Securit\]ii Oradea se aflau
pe urmele partizanilor), care avea [i
sprijinul unor ]\rani deveni]i informatori,
dup\ ce fuseser\ tortura]i (în num\r de
aproape 400). În diminea]a de 6 iulie
1952, în timp ce traversau Some[ul Cald,
partizanii s-au pomenit fa]\ în fa]\ cu
trupele de securitate, care au deschis focul,
partizanii neavând vreme s\ se retrag\ în
p\dure. Ciota a fost împu[cat mortal,
în jurul orei 7.30, conform relat\rii Lucre]iei
Jurj, care se afla printre partizani. În
aceea[i confruntare a fost ucis [i Nu]u
Borte[. Corpul neînsufle]it al lui Ciota
a fost dus la Beli[, unde tat\l lui, Petru
Popa, a fost pus s\-l recunoasc\. A f\cuto cu greu, pentru c\ Ioan era foarte schimbat,
cu o barb\ lung\ [i cu o fa]\ îmb\trânit\,
de[i avea doar 32 de ani. Dup\ o s\pt\mân\,
într-o alt\ ciocnire cu Securitatea, a
fost r\nit grav un alt partizan, Gheorghe
Mihu], [i dus la Clinica Chirurgical\ I
din Cluj, la 13 iulie 1952. Dup\ dou\ zile,
la 15 iulie, a murit, la ora 6.00.
POPA, Ioan T. N\scut în 1910, la
Teiu[. L\c\tu[ mecanic. Condamnat în
1942, pentru activitate legionar\ [i
]inut în închisoare [i de comuni[ti. Dup\
15 ani de deten]ie, se afla la Aiud, bolnav
de angiocolit\. Neprimind îngrijirile
medicale cuvenite, durerile deveniser\
de nesuportat. Ioan T. Popa a hot\rât s\
î[i pun\ cap\t zilelor, pentru a-[i curma
suferin]a [i în semn de protest fa]\ de
abuzurile administra]iei închisorii. La 10
iulie 1957, s-a sp\lat, s-a îmbr\cat cu
singura c\ma[\ mai alb\ pe care o avea
[i s-a rugat îndelung. Când de]inu]ii au
fost sco[i la plimbare, el a ie[it din rând
[i s-a îndreptat spre turnul santinelei,
încercând s\ escaladeze gardul de sârm\

ghimpat\. Era sl\bit [i nu îl mâna decât
dorin]a de a fi împu[cat. Era în plin\ zi
[i de]inu]ii i-au strigat tân\rului gardian
s\ nu trag\, pentru c\ Ioan T. Popa era
foarte bolnav. Soldatul a tras în plin [i
Ioan Popa a murit. Imediat, revolta a
cuprins tot Celularul Aiudului: au s\rit
obloanele [i de]inu]ii au început s\ strige:
“Asasinilor! Uciga[ilor! Criminalii! Ne
omoar\!” Auzind strig\tele, oamenii din
Aiud s-au adunat pe str\zi [i a fost nevoie
de interven]ia Securit\]ii c\lare [i a Mili]iei,
pentru a dispersa mul]imea. În aceea[i
zi, comandantul închisorii Aiud, Coller,
l-a felicitat pe soldatul care îl împu[case
pe Ioan T. Popa, pentru “vigilen]\”, [i
i-a acordat o prim\.
POPA, Ioan V. N\scut în 1887, în
comuna Nisporeni – Basarabia. Membru
P.N.}. Condamnat în 1949, de sovietici,
ca “na]ionalist român”. So]ia, Sofia (n\scut\
în 1889), i-a fost deportat\ în 1949, în
Tiumen (Siberia).
POPA, Ioana. Din jude]ul Dolj.
Condamnat\ administrativ.
POPA, Ioana I. N\scut\ în 1884, în
comuna Nisporeni – Basarabia. Deportat\
în 1949, în regiunea Irkutsk.
POPA, Ioana M. N\scut\ în 1914.
Domiciliu obligatoriu, 7 ani. Stabilit\
la Constan]a.
POPA, Ion. Sergent la {coala de
Subofi]eri din Or\[tie. Împu[cat de sovietici
în tren, la 19 decembrie 1944.
POPA, Ion. Student în anul III la
Arhitectur\. Arestat la 8 noiembrie 1945,
pentru participare la manifesta]ia regalist\
din Pia]a Palatului.
POPA, Ion. Plutonier arestat la 30
aprilie 1947. Condamnat în lotul Valurile
Dun\rii, la 4 ani de închisoare. Deten]ia
la M.A.I., Jilava, Aiud [.a.
POPA, Ion. Tat\l arheologului Radu
Popa. Arestat la 4 aprilie 1948, de Securitatea
din Sighi[oara.
POPA, Ion. Industria[ arestat în aprilie
1948.
POPA, Ion. Student condamnat în
1949. Deten]ia la mina de plumb Cavnic
(1953) [.a.
POPA, Ion. Colonel arestat în 1949
[i anchetat la M.A.I.
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POPA, Ion. }\ran din comuna S\li[te
– Arad. Condamnat în 1950, la 2 ani de
munc\ silnic\, pentru apartenen]\ la
Mi[carea de Eliberare Na]ional\.
POPA, Ion. }\ran din comuna Lisa
– Bra[ov. Arestat, torturat [i condamnat,
în 1950, pentru sprijinirea partizanilor
din Mun]ii F\g\ra[.
POPA, Ion. Înv\]\tor din comuna
Sâmb\ta. Condamnat în 1950, pentru
sprijin acordat partizanilor din mun]i.
Deten]ia la Bra[ov [i Aiud.
POPA, Ion. Arestat în 1950 [i condamnat,
prin sentin]a 937/1.12.1950, la 2 ani de
închisoare, pentru c\ le acordase sprijin
partizanilor anticomuni[ti de la B\i[oara,
condu[i de Diamandi Ionescu.
POPA, Ion. Baptist condamnat în
1951. Deten]ia la Jilava, Gherla [.a.
POPA, Ion. Înv\]\tor din comuna
Vârtoapele – Teleorman. Arestat în 1952,
pentru c\ refuzase s\ se înscrie în colectiva
agricol\. Deten]ia la Canal.
POPA, Ion. }\ran n\scut la 5 ianuarie
1894, în comuna Studina – Olt. Fiul lui
Dumitru Popa. Membru P.N.}. Arestat
la 2 martie 1959 [i condamnat la 9 ani
de munc\ silnic\, pentru “agita]ie [i
propagand\ du[m\noas\”. A murit în
deten]ie, la 4 iunie 1962, în condi]ii de
exterminare prin munc\ for]at\, înfometare
[i lipsa asisten]ei medicale.
POPA, Ion. }\ran condamnat la 18
ani de munc\ silnic\. Deten]ia la Aiud,
unde s-a împotrivit ac]iunii de reeducare
ini]iate de colonelul Gheorghe Cr\ciun.
A fost pedepsit cu izolarea, împreun\ cu
al]i 8 de]inu]i, printre care Nicolae Biri[,
Mircea Dan, {tefan Dinescu [i Teodor
Socaci.
POPA, Ion. Inginer din Hunedoara,
arestat [i anchetat cu brutalitate la Securitate,
în cadrul unei înscen\ri de “sabotaj”.
POPA, Ion (zis Coco[). N\scut la 5
noiembrie 1899. Mecanic de locomotiv\
domiciliat în comuna Teliucul Inferior –
Hunedoara (nr. 40). Condamnat la moarte,
prin sentin]a din 20 ianuarie 1959 a
Tribunalului Militar Cluj, pronun]at\ de
locotenent-colonelul Laz\r Tudorache [i
procuror, colonelul Constantin Miclea.
Pedeapsa i-a fost comutat\ în munc\
silnic\ pe via]\. Deten]ia la Gherla.

POPA, Ion (zis Muscanu). N\scut la
19 martie 1913. Domiciliat în comuna
Gro[i, de lâng\ Târgu L\pu[. }\ran cu
4 clase primare. Condamnat la moarte,
prin sentin]a 1.269/22.09.1959 a Tribunalului
Militar Cluj, semnat\ de maiorul Makasi,
pentru apartenen]\ la o organiza]ie de
lupt\ anticomunist\. Executat la 27
noiembrie 1959, ora 18.30, la închisoarea
Gherla, de un pluton comandat de
locotenentul-major Constantin Istrate.
POPA, Ion (zis {erban Constantin).
Prizonier în URSS. Întors în România,
la 30 noiembrie 1956. A doua zi, a fost
arestat [i dus la Gherla.
POPA, Ion D. N\scut în 1909, în
comuna Cruglic – Criuleni (Basarabia).
}\ran înst\rit. Deportat în 1949, în regiunea
Tiumen (Siberia), împreun\ cu so]ia, Olga
(n\scut\ în 1917) [i copiii, Gheorghe (n.
1940), {tefan (n. 1943), Veronica (n.
1944) [i Vasile (n. 1945).
POPA, Ion D. Din comuna Podul
Turcului, din regiunea Tecuciului.
Condamnat, prin decretul 377/30.08.1951,
la 12 luni de munc\ for]at\.
POPA, Ion I. N\scut la 24 februarie
1910, la Cod\e[ti – Ia[i. Condamnat în
1952. A murit la 7 aprilie 1953, la Poarta
Alb\, în condi]ii de exterminare prin
munc\ for]at\.
POPA, Ion I. N\scut la 16 aprilie
1910, în comuna Cioroia[i – Dolj (lâng\
B\ile[ti). }\ran care a luat parte la revolta
din 6 aprilie 1959, împotriva colectiviz\rii,
în cursul c\reia a p\truns, împreun\ cu
femeile din comun\, în sediul G.A.C.ului, sco]ând de acolo dulapul care con]inea
arhiva [i dându-i foc. Arestat la 11 aprilie
1959, torturat la Securitatea Craiova [i
condamnat la 9 ani de munc\ for]at\.
Deten]ia la Jilava, Gherla [i în lag\re
de munc\ din B\l]ile Dun\rii.
POPA, Ion R. Arestat pentru c\
participase la r\scoala ]\r\neasc\ anticomunist\
de la Bârse[ti – Vrancea, de la 23 iulie
1950.
POPA, Ion {t. Din Gala]i. Condamnat.
POPA, Ion {t. Vezi Popa, {tefan A.
POPA, Ion-O
Octavian. Înv\]\tor din
comuna Arpa[ul de Jos. Arestat la 11
decembrie 1957, dup\ ce fusese atras
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la o întâlnire cu locotenentul-major,
I]ic Averbuch, omul lui Gheorghe Cr\ciun,
[eful Securit\]ii din Sibiu. Torturat, pentru
c\ avusese leg\turi cu partizanii anticomuni[ti
din F\g\ra[. Condamnat în iulie 1958.
POPA, Ion-V
Valeriu I. N\scut la 20
ianuarie 1923, la
Gala]i. Licen]iat
în filosofie [i litere.
Ziarist. Arestat la
27 iulie 1958 [i anchetat cu brutalitate,
la Malmaison [i Uranus. Într-o noapte,
a fost dus, cu ochelari
de tabl\ la ochi, la etaj, unde s-a trezit
într-o lumin\ orbitoare, în prezen]a a doi
ofi]eri de securitate. Unul dintre ei,
Gheorghe Enoiu, i-a ordonat lui IonValeriu Popa s\ î[i mi[te capul [i s\ spun\
dac\ îl recuno[tea pe cel aflat în fa]a
lui. Valeriu Popa poveste[te: “M-am
r\sucit, înc\ orbit de lumin\ [i [...] aproape
am ]ipat: «Nu!» Dinaintea ochilor aveam
o siluet\ uman\, imobil\, cu fa]a galben\,
crispat\ [i cu ochii ca de sticl\. O clip\
mi-a fulgerat prin minte c\ m-au dus în
fa]a unui mulaj din cear\, îmbr\cat în
haine ponosite”. Cel care se afla în fa]a
lui Popa nu era altul decât Anatolie
M\leanu, un cunoscut al lui, care era
condamnat la 25 de ani de temni]\ grea
[i pe care avea s\-l reîntâlneasc\ la Aiud.
În continuare, Popa a fost b\tut, pân\ [ia pierdut cuno[tin]a. Spre ziu\, s-a pomenit
aruncat într-un pat; când a deschis ochii,
era ud [i lâng\ el se afla p\rintele Cornel
Caceu, de la capela Spitalului Jude]ean
din Arad, condamnat [i el la 25 de ani de
închisoare, [i care îi tampona r\nile, cu
o cârp\ ud\. Ion-Valeriu Popa a fost
condamnat, prin sentin]a 1.324/13.12.1958
a Tribunalului Militar Bucure[ti, semnat\
de c\pitanul Andrei Dumitru, la 20 de
ani de munc\ silnic\. Deten]ia la Jilava,
de unde a fost mutat, în lan]uri, la
Aiud, de acolo fiind eliberat, prin gra]iere,
la 18 aprilie 1964.
POPA, Ionel. }\ran din comuna Vadul
Ro[ca – Vrancea. R\nit în timpul revoltei
anticomuniste de la 4 decembrie 1957,
în cursul c\reia Nicolae Ceau[escu d\duse

ordin s\ se trag\ în plin [i f\cuse 8 victime,
printre ]\rani. Ionel Popa a fost arestat,
torturat la Securitatea Gala]i, de c\tre
comandantul Aram\, [i condamnat.
Deten]ia la Gherla.
POPA, Ionic\ (zis Tatu). }\ran din
comuna Cudalbi – Gala]i. Arestat de
Securitatea Gala]i [i torturat de maiorul
Gheorghe Perl\, pentru c\ participase
la r\scoala de la 11 ianuarie 1958, din
comun\, în cursul c\reia primarul comunist,
B\lan, care îi înjurase pe oamenii nemul]umi]i,
a fost b\tut [i i s-au luat cheile Sfatului
Popular, ]\ranii incendiind arhiva care
con]inea cererile de înscriere în colectiva
agricol\, smulse cu for]a de la ei. Ionic\
Popa a fost unul dintre zecile de ]\rani
aresta]i atunci. Condamnat în ianuarie
1958. Deten]ia în lag\re de munc\ for]at\
din B\l]ile Dun\rii.
POPA, Ionu]. }\ran de 45 de ani, din
Teiu[. Arestat în 1950 [i condamnat,
pentru sprijinirea partizanilor anticomuni[ti
de la B\i[oara.
POPA, Iosif. Din comuna Doma[nea
(nr. 321). Arestat [i condamnat, în 1950,
de Tribunalul Militar Timi[oara. Deten]ia
la Gherla [i Baia Sprie. Eliberat în 1956.
POPA, Iosif. Func]ionar din Brad –
Hunedoara. Fost legionar. Arestat în 1958
[i condamnat într-unul dintre loturile
înscenate în jurul lui Constantin (Puiu)
Atanasiu.
POPA, Ipolit I. N\scut în 1902, în
comuna }ipala – Ialoveni (Basarabia).
Acuzat de “colabora]ionism” [i condamnat
de sovietici, în 1946, la 10 ani de munc\
silnic\.
POPA, Irimia. N\scut în 1908, în
comuna Ciobanu –
Constan]a. Muncitor
condamnat, de Tribunalul Militar
Constan]a. Deten]ia
la Aiud, unde a [i
murit, la 5 august
1955, în condi]ii de
exterminare.
POPA, Irina. Vezi Popa, Petre G.
POPA, Ispas. Înv\]\tor din Chirnogi.
Condamnat. Deten]ia la Capul Midia
(1952).
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POPA, Iuliu. Absolvent al Academiei
Teologice din Blaj. La 15 septembrie
1931, a fost hirotonit preot greco-catolic,
în satul Mico[laca, din protopopiatul
de Ocna Mure[, unde a func]ionat 17 ani.
Din septembrie 1948, au început s\ se
fac\ asupra lui presiuni, pentru a trece la
ortodoxie. Arestat în repetate rânduri, cu
toate c\ s\tenii din Mico[laca l-au sprijinit
cu mult curaj, [i dat afar\ din cas\. So]ia
lui, înv\]\toare, a fost dat\ afar\, pentru
2 ani, din înv\]\mânt, iar fiica lui, Pompilia, a fost dat\ afar\ de la Facultatea de
Drept din Cluj. Cu toate presiunile, Iuliu
Popa nu a acceptat s\ renun]e la credin]a
lui [i s\ semneze scrisoarea de condamnare
a protopopului Aurel Pop.
POPA, Larisa. Vezi Popa, Daria N.
POPA, Laz\r. }\ran din Avrig, arestat
de Securitatea Bra[ov [i condamnat în
1952, pentru sprijinirea partizanilor din
Mun]ii F\g\ra[. Deten]ia la Codlea
(1954) [.a.
POPA, Laz\r V. Din comuna Co[\u]i
– Soroca (Basarabia). Acuzat de “colabora]ionism” [i condamnat de sovietici,
în 1945, la 10 ani de munc\ silnic\.
POPA, Lidia. Vezi Popa, Parascovia D.
POPA, Lidia P. N\scut\ în 1904, în
comuna }ipala – Ialoveni (Basarabia).
Deportat\ în 1949, în regiunea Tiumen
(Siberia), din motive politice, împreun\
cu fiicele, Elizaveta (n\scut\ în 1933)
[i Eufrosina (n. 1935).
POPA, Ligia (fiica lui Popa, Ion,
înv\]\tor). Din comuna Vârtoapele –
Teleorman. Arestat\ în 1952, împreun\
cu tat\l ei, pentru c\ refuzase s\ se înscrie
în G.A.C. Deten]ia la Jilava [i Mislea.
POPA, Liuba P. Vezi Popa, Petre G.
POPA, Liviu. Inginer-mecanic agricol
din Sibiu. Condamnat în 1957, la 7 ani
de munc\ silnic\. Deten]ia la Gherla [i
în lag\rele Salcia, Stoene[ti, LuciuGiurgeni, Grindu (1961) [i Periprava.
Eliberat, prin gra]iere, în 1964.
POPA, Lucre]ia. Din Constan]a.
Domiciliu obligatoriu.
POPA, Macarie F. N\scut în 1907,
în comuna Sângereii Noi – Basarabia.
Condamnat în 1949, la 10 de munc\
silnic\, pentru “iehovism”.

POPA, Manole. Condamnat.
POPA, Marcel. Student la Facultatea
de Matematic\ a Universit\]ii din Ia[i.
Arestat în iulie 1948, de Securitatea
Ia[i [i condamnat în 1949, pentru “uneltire
împotriva ordinii sociale”, în lotul lui
Emil Budâi, din Bârlad.
POPA, Marfa. Vezi Popa, {tefan A.
POPA, Marghioala. Din Gala]i.
Condamnat\.
POPA, Maria. Vezi Popa, Nicolae
P. (din Basarabia).
POPA, Maria. Vezi Popa, Parascovia D.
POPA, Maria. Vezi Popa, Victoria.
POPA, Maria. N\scut\ la 8 noiembrie
1937, în comuna Obâr[ia – Mehedin]i.
Domiciliu obligatoriu, împreun\ cu familia, în B\r\gan, la M\z\reni, 4 ani [i o
lun\, de la 18 iunie 1951.
POPA, Maria.
}\ranc\ din comuna
Molovata – Dub\sari. Deportat\ în
1949, de c\tre sovietici, în Altai, împreun\ cu fiica, Olga,
[i nepotul, Petru (n\scut în deportare).
POPA, Maria. Vezi Popa, Zamfira.
POPA, Maria A. N\scut\ la 20 septembrie
1920, în Bulgaria. Stabilit\, prin colonizare,
în Dobrogea. Domiciliu obligatoriu, 3
ani [i 7 luni. Ulterior, s-a stabilit la Constan]a
(str. Vasile Lupu, nr. 2).
POPA, Marin I. N\scut la 6 iulie 1899,
în comuna Vi[ina Veche, din regiunea
Corabiei. Arestat la 6 iulie 1961, chiar
în ziua în care împlinea 62 de ani. Torturat
la Securitatea Craiova [i condamnat în
urma depozi]iilor unui martor, care a
declarat c\ îl auzise pe Marin Popa,
prin 1958, spunând c\ ar fi urmat s\
izbucneasc\ un r\zboi în care statele
socialiste urmau s\ fie învinse de cele
capitaliste. De fapt, nu acea declara]ie,
ci o alta, conform c\reia M. Popa ar fi
fost legionar, a dus la condamnarea lui,
la 8 ani de închisoare.
POPA, Marioara. N\scut\ la 29
mai 1935, la Jamul Mare – Timi[. Domiciliu
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obligatoriu în B\r\gan, 4 ani [i o lun\,
de la 18 iunie 1951.
POPA, Mari]a-M
Macrina. N\scut\ la
29 septembrie 1920, la Stolnicel – Vaslui.
C\lug\ri]\ la M\n\stirea Vladimire[ti
–Tecuci (Episcopia Buz\ului, ast\zi a
Dun\rii de Jos). Arestat\ în 1956 [i
condamnat\ la 5 luni de închisoare, pentru
“port ilegal de uniform\”, fiind socotit\,
al\turi de maicile Ioanida P\c\]eanu,
Tomaida Melinte, Agaftonia Bac\u,
Marionela Radu, Mitrodora Dinu, Antonia
Stan [.a., una dintre “instigatoarele” care
compuseser\ cântece anticomuniste [i se
opuseser\ evacu\rii m\n\stirii (cerut\
chiar de Episcopul Buz\ului, PS Antim
Anghelescu, care intentase m\n\stirii
proces civil de evacuare; în proces,
m\n\stirea fusese ap\rat\ de avocatul
[i scriitorul Petre Pandrea), în noaptea
de 9 spre 10 februarie 1956, când 220 de
ofi]eri M.A.I., condu[i de generalul Al.
Nicolski [i colonelul Pavel Aranici,
veniser\ pentru a închide m\n\stirea care
fusese condus\ de stare]a vizionar\ Veronica
Gur\u (trecut\ la cele ve[nice în septembrie
2005) [i de duhovnicul Ioan Silviu Iovan
[i care devenise un bastion al luptei
anticomuniste, a[a cum reiese [i dintrun material informativ din epoc\: ”Cu
ocazia pelerinajelor, care uneori luau
propor]ii de mas\, cet\]enii erau îndemna]i
în mod deschis s\ nu respecte hot\rârile
partidului [i guvernului, s\ nu dea cotele,
s\ nu intre în gospod\riile agricole colective”
(apud Ion Zuba[cu, ”Adev\rata istorie a
grupului de rezisten]\ anticomunist\ de
la M\n\stirea Vladimire[ti”, în România
liber\ , 24 septembrie 2005). Maica
Veronica, duhovnicul Iovan [i maica
Mihaela Iordache fuseser\ deja aresta]i,
în noaptea de 29 spre 30 martie 1955, iar
în decembrie 1955, c\lug\ri]ele protestatare
p\r\siser\ în mod oficial cultul ortodox.
La 9-10 februarie 1956, cele 304 m\icu]e
[i alte aprox. 50 de persoane care s-au
solidarizat cu ele au fost suite în cele
30 de camioane de sub conducerea
locotenent-colonelului H. Zambe]i [i a
c\pitanului Tiberiu Eibenschultz. Maica
Macrina Popa a fost de]inut\ la Gala]i
[i Jilava (vezi [i Cristian Vasile, Biserica

Ortodox\ Român\ în primul deceniu
comunist, Ed. Curtea Veche, 2005).
POPA, Matilda. Arestat\ [i anchetat\
la Securitatea Ia[i, în lotul de 14 persoane
din jurul lui Liviu M\rgineanu.
POPA, Mera. Condamnat. Deten]ia
la Jilava [i Dej (din 1955).
POPA, Midona. Vezi Popa, Dumitru
M. (din Crugliuc – Basarabia).
POPA, Mihai. N\scut la 24 februarie
1926, în comuna Deta – Timi[. Arestat
de Securitate. Deten]ia la Timi[oara.
POPA, Mihai. Din jude]ul Dolj.
Domiciliu obligatoriu, 4 ani, din 1951.
POPA, Mihai. Vezi Popa, Zamfira.
POPA, Mihai D. N\scut în 1920, la
Chi[in\u – Basarabia. Condamnat de
sovietici, în 1949, ca “na]ionalist”, [i
deportat în regiunea Kemerovo.
POPA, Mihai V. N\scut la 11 februarie
1922, în comuna Tansa – Ia[i. Domiciliat
în comuna Nicolae B\lcescu – Constan]a.
Domiciliu obligatoriu, 4 ani.
POPA, Mihai-C
Costache. Arestat la
27 iulie 1950 [i condamnat în lotul
generalului Mihai Romanescu-Liciu,
acuzat de “spionaj”.
POPA, Mihailina (Maria) Gr. N\scut\
în 1913, în B\l]i – Basarabia. Deportat\
în 1949, în Irkutsk.
POPA, Mina. N\scut la 25 martie
1924, în comuna Mogo[e[ti – Ia[i. Fiul
lui Gheorghe Popa. }\ran cu 4 clase
primare, tat\l a 2 copii. Arestat la 5
octombrie 1956 [i condamnat, prin sentin]a
102/26.02.1957, la 3 ani de închisoare,
pentru “agita]ie” în favoarea Oastei
Domnului.
POPA, Mircea C. Din Câmpina
(str. B. P. Hasdeu, nr. 78). Arestat de
Securitate [i anchetat, 3 luni [i 16 zile.
POPA, Nadejda. Vezi Popa, Ilie D.
POPA, Nadejda. Vezi Popa, Parascovia D.
POPA, Nadejda E. N\scut\ în 1901,
în comuna Refi-Ceresnov\] – Soroca
(Basarabia). Deportat\ în 1949, în regiunea
Kurgan, împreun\ cu fiul, Fiodor (n\scut
în 1932), ca familie a unui “na]ionalist
român”, care fusese condamnat de sovietici.
POPA, Neculai. N\scut în 1925, în
comuna Dragomire[ti, în apropiere de
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Târgu Neam]. Student
la Facultatea de Drept
din Ia[i (în anul al
II-lea), unde era coleg
cu Eugen }urcanu.
Membru al unei Fr\]ii
de Cruce din PiatraNeam]. Arestat la
15 mai 1948, de
Securitatea din Piatra-Neam], dup\ o
întrunire a membrilor Fr\]iilor de
Cruce din Bac\u, Piatra-Neam] [i Roman
(care discutaser\ despre depozitul de arme
al partizanilor anticomuni[ti, de la Solon]
– Bac\u), în urma denun]urilor agen]ilor
Constantin Doina, Nicolae Dumei, Ion
Lunguleac [i Lucian Pascaru, care aveau
s\ fie [i ei aresta]i. Colegul de lan]uri al
lui Neculai Popa, Gheorghe Pivin,
nemaisuportând torturile [i b\t\ile cu
frânghia ud\, a încercat s\ se sinucid\,
t\indu-[i venele de la o mân\, dar a
fost “salvat”, numai pentru a fi torturat
în continuare. Neculai Popa a fost anchetat
la Suceava, unde a fost torturat de Blehan,
Danielevici [i Voicescu, împreun\ cu
Ciupagea [i comisarul Pompilian, care
fuseser\ trimi[i de la Bucure[ti, cu misiunea
de a lucra pentru anihilarea Mi[c\rii
Legionare. Dup\ ce l-au omorât în anchet\,
în ziua de Sfin]ii Petru [i Pavel 1948,
pe prietenul lui Neculai Popa, Ion Buliman,
încercând s\ afle de la el informa]ii despre
un depozit de arme al partizanilor de la
Solon] – Bac\u, cei aminti]i au trecut [i
la torturarea sistematic\ a lui Popa:
sute de lovituri la t\lpi [i pe tot corpul,
dup\ care b\t\u[ii loveau cu cizmele
trupul însângerat; i-a fost fracturat maxilarul.
Neculai Popa a fost condamnat, prin
sentin]a 334/14.03.1949, pronun]at\ de
Gh. Gheorghe, la ani grei de temni]\,
fiind considerat, al\turi de Pivin, liderul
unui grup de rezisten]\ anticomunist\.
De la Suceava, Neculai Popa a fost trimis,
la sfâr[itul lui aprilie 1949, la închisoarea
Pite[ti. Acolo, a fost torturat crunt de
grupul de reeduca]i, fiind adus în pragul
mor]ii: b\tut la t\lpi, la palme, obligat s\
execute, f\r\ pauz\, 300 de genuflexiuni,
sub amenin]area loviturilor de ciomag,
[i s\-[i m\nânce fecalele, din gamel\,

stând în genunchi. Între timp, al]i de]inu]i,
precum Paul Limberea, Cornel Ni]\
sau Ionic\ Pintilie, muriser\ deja, din
cauza torturilor. Bucovineanul Gheorghe
Andri[an fusese lovit, cu pumnii în piept
[i cu ciomege, de[i începuse s\ îi curg\
sânge pe nas [i pe gur\. Dobrogeanul
Paul Bandu fusese legat pe prici [i
b\tut cu dou\ ciomege, ritmic. Neculai
Popa, cu spatele distrus de b\t\i [i infectat
[i cu ap\ la pl\mâni, s-a trezit, într-o zi,
la infirmerie, îngrijit de Puiu Chivulescu,
arestat dup\ ce se întorsese, din prizonieratul
sovietic [i care trecuse prin Camera 4
Spital , unde îi fusese rupt un bra].
Când medicul civil al închisorii Pite[ti
s-a speriat de starea în care se afla Neculai
Popa [i a vrut s\-l trimit\ la închisoareaspital de la V\c\re[ti, Eugen }urcanu
s-a opus. V\zând cangrenele de la ambele
picioare [i aflând de apa la pl\mâni, de
otit\ [i de nevoia urgent\ de medicamente
a lui N. Popa, Al. Nicolski a fost categoric:
“Nu trebuie s\ se strice medicamentele
pe ni[te bandi]i; acestea apar]in clasei
muncitoare [...] Singura favoare pe
care o merit\ [“bandi]ii”; n.n.] este aceea
de a fi împu[ca]i 5 la un glon]”. Boala
l-a salvat pe Popa de autodemasc\rile de
la Pite[ti, dar din august 1951, a fost mutat
la Gherla, unde }urcanu l-a pus s\ strâng\
informa]ii din atelierele închisorii [i s\
i le transmit\ lui Gheorghe Calciu care,
la rândul lui, i le preda lui }urcanu. Dup\
oprirea reeduc\rii, Neculai Popa a fost
mutat la Târgu-Ocna, unde a aflat c\
era bolnav [i de T.B.C. osos, [i apoi la
Aiud, unde a îndurat 3 ani regimul de
exterminare impus de Coller; declarând
greva foamei, a fost legat într-o c\ma[\
de for]\. La 17 iulie 1957, împreun\ cu
al]i 7-8 de]inu]i, a fost dus de câ]iva
mili]ieni [i eliberat, peste dou\ zile, la
Bumb\cari (raionul C\lm\]ui), în mijlocul
B\r\ganului. Acolo, Popa s-a c\s\torit
[i a lucrat la G.A.S. Nu dup\ mult
timp, în noaptea de 19 spre 20 septembrie
1958, a fost rearestat, dus la Securitatea
din Însur\]ei, condamnat la 36 de luni de
munc\ silnic\ [i închis în lag\rul de la
Noua Culme. Acolo, dup\ ce sergentul
Costea a aflat c\ Popa suferea de T.B.C.,
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l-a b\tut numai peste piept, agravândui boala. Dup\ Culmea, Neculai Popa a
fost trimis la Periprava, la cules stuf, unde
a fost persecutat de maiorul Ioani]escu.
În loc s\ fie eliberat, dup\ isp\[irea celor
36 de luni de condamnare, a primit o nou\
condamnare administrativ\, de înc\ 36
de luni. Eliberat la 6 mai 1964, de la
Gala]i. Dup\ 1989, a publicat volumul
Coborârea în iad. Amintiri din închisorile
României comuniste (Ed. Vremea, Bucure[ti,
1999).
POPA, Nicolae. Înv\]\tor din comuna
Smârdioasa, a[ezat\ la confluen]a Vedea
[i Teleorman. Invalid de r\zboi (pierduse
o mân\) [i adev\rat pop\ Tanda, lumin\tor
al oamenilor din comun\. Arestat în 1948
[i învinuit de “uneltire contra statului”.
Sus]inându-[i nevinov\]ia, a cerut s\
fie judecat de ]\rani, care cuno[teau
eforturile pe care le f\cuse în direc]ia
ridic\rii comunei. Nimeni nu se îndoia
de faptul c\ era nevinovat, dar hot\rârea
fusese deja luat\. A fost condamnat [i
închis. În 1962, s-a opus reeduc\rii de la
închisoarea Aiud, sus]inând în continuare
c\ dosarul în baza c\ruia fusese condamnat
era plin de minciuni. A fost amenin]at c\,
dac\ nu-[i recunoa[te vina, nu va mai
fi eliberat. Cu toate presiunile unor Cr\ciun,
Ivan sau Iacob, nu a cedat, [i a ie[it din
închisoare cu fruntea sus, în 1964.
POPA, Nicolae. Din Br\ila. Student
la Politehnica din Timi[oara. Arestat în
vara lui 1948 [i anchetat la Securitatea
Timi[oara.
POPA, Nicolae. }\ran din L\pu[ul
Românesc. Partizan anticomunist, omorât
în 1950, de Securitatea din Dej.
POPA, Nicolae. Fost plutonier de
cavalerie. Condamnat pentru “crim\ de
uneltire”, pentru c\ avusese leg\turi cu
o organiza]ie de rezisten]\ anticomunist\.
În 1950, era brigadier la Peninsula. Inginerul
Cezar Zugravu, care a f\cut parte din
brigada lui, relateaz\ c\ Nicolae Popa a
avut o comportare omenoas\, purtânduse bine cu de]inu]ii pe care îi avea în
subordine.
POPA, Nicolae. Inginer electromecanic.
{ef de promo]ie la facultate [i [ef de
lucr\ri la Catedra de Metalurgie a Facult\]ii

de Electromecanic\ din Timi[oara. Arestat
în 1950 [i torturat cu bestialitate la
Securitatea Timi[oara, de c\tre Aurel
Moi[. Condamnat la 4 ani de închisoare.
Deten]ia la Peninsula. În timp ce el se
afla în deten]ie, so]ia lui, [ef\ de lucr\ri
la Politehnic\ [i mam\ a 2 copii minori,
a fost dat\ afar\ din serviciu. Nicolae
Popa a murit în 1970, ca urmare a bolilor
contractate la închisoare.
POPA, Nicolae. N\scut la Gala]i.
Plecat din România [i stabilit la Salzburg
– Austria. Racolat de agen]i dubli [i
convins s\ participe la o ac]iune clandestin\
de spionaj, în ]ar\. Para[utat în România,
în 1950, dintr-un avion venit din Grecia.
Capturat imediat de Securitatea român\,
care era la curent cu sosirea lui. Anchetat
la M.A.I., torturat cu bestialitate [i
condamnat la 25 de ani de închisoare,
pentru “înalt\ tr\dare”. Dup\ eliberare,
a reu[it s\ plece din România [i s\ se
stabileasc\ în SUA.
POPA, Nicolae. N\scut la 20 august
1910, în Banat. Arestat în 1951, de
Securitatea Timi[oara [i condamnat.
POPA, Nicolae. Prizonier în URSS.
Revenit în România, la 30 noiembrie
1955, a fost arestat [i trimis la Gherla.
POPA, Nicolae. Student arestat în
1957, b\tut la Securitate [i condamnat,
în urma unui proces înscenat, la 3 ani
de închisoare, în acela[i lot cu Alexandru
Mihalcea. Deten]ia la Jilava [i în lag\re
din B\l]ile Dun\rii.
POPA, Nicolae. }\ran din F\g\ra[.
Arestat, torturat [i condamnat, pentru
leg\turi cu partizanii din Mun]ii F\g\ra[.
POPA, Nicolae. Din comuna Nicolae
B\lcescu – Constan]a. Condamnat.
POPA, Nicolae D. N\scut în 1914,
la Montreal – Canada. Înv\]\tor arestat
în 1948 [i condamnat. Deten]ia la Peninsula,
unde a murit, la 29 septembrie 1950, în
condi]ii de exterminare prin munc\ for]at\
(pentru c\ nu mai aveau for]\ în mâini,
de]inu]ilor le erau legate roabele cu
care c\rau p\mânt, prin juguri puse pe
dup\ gât).
POPA, Nicolae E. N\scut în comuna
Peresecina – Orhei (Basarabia). Acuzat
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de “colabora]ionism” [i condamnat în
1946, la 20 de ani de munc\ silnic\.
POPA, Nicolae M. N\scut la 7 noiembrie
1902, în comuna Mihai Bravu – Br\ila.
}\ran. Membru al organiza]iei de lupt\
anticomunist\ Dou\ s\ge]i albe. Arestat
la 31 iulie 1951, de Securitatea Gala]i,
torturat [i condamnat la 12 ani de munc\
silnic\. Deten]ia la Peninsula [i Gherla,
unde a [i murit, la 22 octombrie 1957.
POPA, Nicolae N. N\scut la 20 iunie
1892, în comuna Satulung – Bra[ov.
Mo[ier ridicat în noaptea de 2 spre 3
martie 1949 [i dus, cu domiciliu obligatoriu,
la Râmnicu-S\rat. De acolo, a fost arestat
la 25 iulie 1958, torturat la Securitate [i
condamnat la 8 ani de închisoare. Deten]ia
la Gherla, unde a murit la 8 iulie 1959,
în condi]ii de exterminare.
POPA, Nicolae N. Student la Facultatea
de Chimie din Ia[i. Arestat la 16 august
1949, pentru discu]iile avute cu Adrian
Marino, în vederea reactiv\rii P.N.}.
Condamnat, prin sentin]a 74/12.01.1951,
la 1 an [i 2 luni de închisoare, pentru
“omisiune de denun]”. În 1957, când a
încercat s\ se înscrie din nou la Universitatea
din Ia[i, a fost respins, de c\tre “forul
de partid”, ca “politic”.
POPA, Nicolae P. N\scut în 1912, în
comuna Dr\gu[enii Noi – Nisporeni
(Basarabia). Acuzat de “colabora]ionism”
[i deportat în 1949, în regiunea Tiumen
(Siberia), împreun\ cu so]ia, Maria (n\scut\
în 1921).
POPA, Nicolae P. N\scut la 20 martie
1918, în comuna Izvorul Mare – Constan]a.
Domiciliat la Medgidia (str. V. Alecsandri,
nr. 8). Domiciliu obligatoriu, 1 an [i 3
luni.
POPA, Nicolae V. N\scut în 1902,
în comuna Oni[cani – C\l\ra[i (Basarabia).
Condamnat de sovietici, în 1941 [i
exterminat în acela[i an, la Sverdlovsk.
So]ia, Profira (n\scut\ în 1906) [i copiii,
Vasile (n. 1926) [i Gheorghe (n. 1930)
i-au fost deporta]i, tot în 1941.
POPA, Nicolae V. N\scut la 13 august
1918, în comuna Petricani – Bac\u.
Cânt\re] bisericesc. Membru al Frontului
Patriei. Arestat la 13 august 1952, învinuit
c\ procurase, împreun\ cu Gheorghe

Jitaru, Constantin Mahu [.a., 8 grenade
[i câteva cartu[e. Condamnat, prin sentin]a
344/12.05.1953, la 5 ani de închisoare.
Deten]ia la Gherla.
POPA, Octavian (Tavi). Student la
Conservator [i cânt\re] în Corul Operei
Române (bas). Arestat [i condamnat în
1941, pentru activitate legionar\. Rearestat
de comuni[ti. Deten]ia la Jilava, în mine
de plumb [.a. În 1962, se afla la Aiud. Sa opus cu hot\râre reeduc\rii ini]iate de
Gh. Cr\ciun [i a fost izolat la Zarc\.
Eliberat, prin gra]iere, în 1964, dup\ mai
bine de 15 ani de închisoare.
POPA, Olga. Din Roman. Condamnat\.
POPA, Olga. Vezi Popa, Ion D.
(din Basarabia).
POPA, Olga. Vezi Popa, Maria (din
Molovata – Dub\sari).
POPA, Ovidiu. Student din Câmpina.
Arestat [i anchetat în 1949, la Cluj.
POPA, Parascovia. Vezi Popa, Gheorghe
M.
POPA, Parascovia D. N\scut\ în 1905,
în comuna Sângerenii Noi – Basarabia.
Deportat\ la 1 aprilie 1951, în R.A.S.S.
Bureat-Mongol\, ca “iehovist\”, împreun\
cu fiicele, Nadejda (n\scut\ în 1936),
Lidia (n. 1939) [i Maria (n. 1942).
POPA, Parascovia I. N\scut\ în 1916,
în comuna Peresecina – Orhei (Basarabia).
Acuzat\ de “colabora]ionism” [i deportat\
la 6 iulie 1949, în regiunea Tiumen.
POPA, Partenie. }\ran din comuna
Segacea-Posaga. Arestat [i condamnat,
prin sentin]a 463/12.04.1958 a Tribunalului
Militar Cluj, semnat\ de colonelul Paul
Finichi, în lotul partizanilor anticomuni[ti
din grupul fra]ilor {u[man.
POPA, Pavel. N\scut în 1900. Amurit
în 1961, la închisoare.
POPA, Petre. Din comuna Ghioroc
– Arad. Condamnat. Deten]ia la Gherla.
POPA, Petre. Membru al mi[c\rii de
rezisten]\ anticomunist\ din regiunea
Sibiului. Condamnat.
POPA, Petre G. N\scut în 1899, la
Nisporeni – Basarabia. Deportat în 1949,
în Irkutsk, împreun\ cu so]ia, Irina (n\scut\
în 1899) [i fiica, Liuba (n. 1930).
POPA, Petre I. Din comuna S\lciile
– Prahova. Deten]ia, 1 an [i 9 luni.
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POPA, Petru. Student la Facultatea
de Medicin\ din Ia[i. Din 1947, membru
al organiza]iei anticomuniste conduse de
Liviu M\rgineanu. Arestat în 1953 (era
deja medic) [i condamnat de Tribunalul
Militar Ia[i, într-un lot de 14 persoane.
POPA, Petru. Vezi Popa, Maria
(din Molovata – Dub\sari).
POPA, Petru (tat\l lui Popa, Gavril\
P. [i al lui Popa, Ioan P., zis Ciota). Arestat
[i torturat la Securitate, pentru a divulga
ascunz\toarea fiului s\u, Ioan.
POPA, Petru I. N\scut în 1902, în
comuna }ipala – Ialoveni (Basarabia).
Acuzat de “colabora]ionism” [i condamnat
în 1946, de c\tre sovietici, la 7 ani de
munc\ silnic\.
POPA, Popa. }\ran din Pucheni –
Prahova. Arestat [i condamnat în lotul
lui Petrescu-Marinaru. Amurit la închisoare.
POPA, Profira. Vezi Popa, Nicolae
V. (din Basarabia).
POPA, Radu. Medic condamnat la
10 ani de închisoare. În 1952, a fost ridicat
de N.K.V.D. [i trimis în Siberia.
POPA, Radu. Negustor condamnat.
Deten]ia la Gherla.
POPA, Radu Gh. Din Ploie[ti (str.
Bobâlna, nr. 21). Deten]ia, 8 luni [i 14
zile.
POPA, Roman I. N\scut în 1909, la
Chi[in\u – Basarabia. Condamnat de
sovietici, în 1944, la 10 ani de munc\
silnic\, acuzat c\ fusese “agent al Siguran]ei
române[ti”.
POPA, Romul. Protopop ortodox din
Ludu[. Arestat [i de]inut.
POPA, Rubin. }\ran din comuna
Ciugudul de Jos, din Mun]ii Trasc\ului.
Condamnat pentru sprijin acordat partizanilor
anticomuni[ti.
POPA, Rusu. Prizonier în URSS. La
înapoierea în România, a fost arestat,
în 1957, [i trimis în lag\rele de munc\
for]at\ din B\l]ile Dun\rii.
POPA, Saveta I. N\scut\ la 15 noiembrie
1946, la Ucuri[ (Basarabia). Refugiat\
la Mangalia, din cauza invaziei sovietice.
Domiciliu obligatoriu, împreun\ cu familia, 7 ani, din 1951.
POPA, Savu. N\scut la 2 decembrie
1928. }\ran din Ocna Sibiu. Arestat [i

condamnat în 1950, pentru c\ fusese
refractar la educa]ia politic\ pe care
comuni[tii o impuneau, în timpul serviciului
militar. Deten]ia, 14 ani, la Cluj, Aiud
[i în minele de plumb de la Baia Sprie.
Înzestrat cu o excelent\ memorie, a înv\]at,
în timpul închisorii, franceza [i latina [i
a memorat sute de poezii ale unor Radu
Gyr sau Nichifor Crainic [i ale altor
de]inu]i-poe]i. Lucrând la atelierele
închisorii Aiud, a reu[it s\ salveze mânerele
cu efigii deosebite ale s\biilor care
erau trimise acolo, pentru a fi distruse.
Le-a îngropat în atelier [i a ajutat la
recuperarea lor, dup\ 1990.
POPA, S\ndulache. Mecanic la G.A.C.
Arestat de Securitatea Gala]i, la 5 decembrie
1959 [i acuzat de “crim\ de uneltire”,
pentru activit\]ile desf\[urate în cadrul
grupului ini]iat de fra]ii Ilie [i Tudor
Botez.
POPA, Sebastian. Preot ortodox
din Râmnicu-Vâlcea. Arestat în 1952
[i condamnat. În 1954, se afla la mina de
plumb de la Cavnic.
POPA, Sergiu-M
Mihai. Scriitor arestat
pentru “discu]ii du[m\noase”.
POPA, Simion. Comandantul {colii
de Subofi]eri de Infanterie de la Ineu.
Condamnat.
POPA, Simion. }\ran din Mun]ii
Apuseni. Arestat în 1950 [i condamnat,
prin sentin]a 937/1.12.1950, în lotul
partizanilor anticomuni[ti de la B\i[oara,
condus de Diamandi Ionescu.
POPA, Simizian. N\scut în 1922,
în comuna {tefan cel Mare – Romana]i.
Arestat, torturat la Securitatea Craiova
[i condamnat la moarte. Executat în 1953.
POPA, Sofia. Vezi Popa, Ioan V.
POPA, Sofia M. N\scut\ în 1924, în
comuna G\l\[eni – Basarabia. Deportat\
în 1951, în regiunea Tomsk, ca “iehovist\”.
POPA, SofiaSârzia (nepoata lui
Popa, Ioan P., zis
Ciota). N\scut\ la
24 august 1923. Arestat\ [i anchetat\.
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POPA, Sofica. Arestat\ în 1949, ca
membr\ a Mi[c\rii Legionare. Deten]ia
la Timi[oara, Jilava (1950) [i Mislea.
POPA, Sofica. N\scut\ la 17 decembrie
1914, în comuna Nalbant – Tulcea.
Domiciliu obligatoriu.
POPA, Sorin. Înv\]\tor din jude]ul
Prahova. Arestat [i condamnat, pentru
c\ fusese înv\]\tor în jud. Tighina. Deten]ia,
pân\ în 1964. Stabilit la S\lciile – Prahova.
POPA, Sorin V. I. Fiul autorului
dramatic [i regizorului Victor Ion Popa
[i al actri]ei Getta Kernbach. Între
1946 [i 1948, [i-a câ[tigat existen]a
comercializând, la Eforie Nord, tablouri
[i obiecte de artizanat realizate de el.
Arestat [i condamnat în 1952, în procesul
înscenat în jurul unei ambasade occidentale.
Din cauza presiunilor la care a fost supus,
a devenit informator al Securit\]ii [i a
r\mas cu un grav dezechilibru psihic. La
Aiud (unde lucra, împreun\ cu actorul
Mircea {eptilici, la decorarea s\lii de
spectacole a închisorii), în timpul reeduc\rii
din 1962-64, s-a urcat, odat\, pe mas\
[i a strigat: “Domnule comandant, ace[ti
bandi]i nu merit\ s\ ias\ afar\; aici s\
moar\!”. Dup\ eliberare, Sorin Popa a
reu[it s\ plece din România [i s-a stabilit
în S.U.A.
POPA, Stan N. }\ran din Sili[tea –
Teleorman, care a luat parte la r\scoala
împotriva colectiviz\rii, de la 7 iulie 1950.
Ucis de Dumitrescu, activistul de partid,
care mai ucisese, în aceea[i zi, 4 persoane
(printre care [i socrul lui Stan Popa,
Ion Bic\) [i r\nise 16. În timpul r\scoalei,
Stan Popa strigase: “S\ d\m jos comuni[tii.
Eu am v\zut în Rusia ce înseamn\
comunismul, care l-a adus pe om în stare
animalic\!” (vezi [i Popa, Constantin,
din Sili[tea).
POPA, Stan T. }\ran care a luat parte
la r\scoala de la 7 iulie 1950, împotriva
cotelor agricole. Afost ucis, prin împu[care
în cap.
POPA, Stancu. Arestat în 1949 [i
anchetat la Securitatea Capitalei.
POPA, Stelian. Condamnat în 1951,
în lotul înscenat în jurul Lega]iei Turce
de la Bucure[ti.
POPA, Stelian I. Din Bucure[ti (str.
Constantin David Tic\, nr. 1 – Pia]a

Domenii). Referent tehnic la Ministerul
Economiei Na]ionale. Concediat în 1947,
s-a ocupat de un magazin de fructe de pe
Calea Victoriei. Arestat la 24 noiembrie
1949, anchetat la M.A.I., Malmaison
(5 decembrie 1949), Uranus [i în vile
conspirative. Torturat: i s-a smuls p\rul
din cap; a fost obligat s\ fac\ “manej”
(s\ mearg\ f\r\ întrerupere), sub supravegherea
unui câine, pân\ le[ina [i era trezit prin
stropirea cu g\le]i de ap\; i s-a dat s\
m\nânce pe[te s\rat [i s\ bea zeam\ de
varz\, pentru a-i fi accentuat\ setea; obligat
s\ mearg\ înc\l]at cu bocanci prev\zu]i
cu cuie în interior; legat “ca pe fus” [i
b\tut. Judecat la 21 septembrie 1950,
în lotul înscenat în jurul Lega]iei Turciei
de la Bucure[ti, pentru c\ avusese leg\turi
cu Dan Alexiu de la Constan]a. Condamnat
la 15 ani de munc\ silnic\. Deten]ia la
Jilava (în camera 6 de la Reduit) [i
Aiud (din noiembrie 1950). Eliberat, prin
gra]iere, în 1964.
POPA, {erban. Din Transilvania.
Arestat în 1945, ca membru al lotului de
17 persoane înscenat de N.K.V.D., în
jurul fugii lui Andreas Schmidt [i a lui
Constantin Stoic\nescu. Anchetat [i
condamnat în URSS. A murit în 1947,
în regiunea Uhta, în condi]ii de exterminare.
POPA, {tefan. Din comuna Pripone[ti
–Tutova. Condamnat, prin decretul
377/30.08.1951, la 12 luni de munc\
for]at\.
POPA, {tefan. N\scut la 19 septembrie
1907, în comuna Brani[te – Mehedin]i.
Înv\]\tor în Ohaba – Mehedin]i. Domiciliu
obligatoriu în B\r\gan, la M\z\reni, 5
ani, de la 18 iunie 1951.
POPA, {tefan (pseudonim literar,
{tefan Augustin
Doina[). N\scut la
26 aprilie 1922, în
satul Caporal Alexa,
comuna Sântana –
Arad. P\rin]ii lui,
proprietarii a 16 ha
de teren, au fost
declara]i, de comuni[ti, “chiaburi”. Absolvent al Liceului
Moise Nicoar\ din Arad [i al Facult\]ii
de Litere [i Filosofie din Sibiu (1948).
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Student al unor Lucian Blaga, D. D. Ro[ca
[i Liviu Rusu. Membru al Cercului literar
de la Sibiu, al\turi de Ion Negoi]escu,
Radu Stanca, I. D. Sârbu, Cornel Regman,
Ovidiu Cotru[, Radu Enescu [.a. Profesor.
Poet, eseist [i traduc\tor. Redactor la
revista Teatrul. Arestat la 3 februarie
1957, acuzat de “omisiune de denun]”,
pentru c\ se întâlnise de mai multe ori,
în perioada Revolu]iei din Ungaria (195556), cu Marcel Petri[or, [i nu anun]ase
c\ acesta preg\tea ac]iuni împotriva
regimului comunist din România. Condamnat,
prin sentin]a 140/29.05.1957, la 1 an
de închisoare. Deten]ia la Uranus (Bucure[ti).
Eliberat la 5 februarie 1958. La 8
aprilie 1958 s-a c\s\torit cu Irinel
Liciu, prim-balerin\ la Opera Român\.
Redactor la revista Secolul 20 (din 1992,
redactor-[ef al revistei care avea s\ se
transforme în Secolul 21). Unul dintre
cei mai importan]i poe]i români ai secolului
al XX-lea. Important opozant al regimului
comunist (balada Mistre]ul cu col]i de
argint r\mâne emblematic\ pentru opozi]ia
prin literatur\) [i membru activ al societ\]ii
civile române[ti, dup\ 1989. Membru al
Academiei Române [i senator, din partea
Partidului Alian]ei Civice (ulterior, a
devenit membru P.N.L.). A murit la 25
mai 2002. A publicat numeroase volume,
dintre care amintim: poezie – Cartea
mareelor, Omul cu compasul, Semin]ia
lui Laokoon, Ipostaze, Alter ego, Ce
mi s-a întâmplat cu dou\ cuvinte, Papirus,
Anotimpul discret, Hesperia, Poeme,
Vân\toare de {oim, Interiorul unui poem,
Arie [i ecou, Lamenta]ii, Aventurile lui
Proteu, Psalmi; critic\ literar\, eseistic\
–Lampa lui Diogene, Poezie [i mod\
poetic\, Orfeu [i tenta]ia realului, Lectura
poeziei, M\[tile adev\rului poetic, Poe]i
români; teatru – Brutus [i fiii s\i; proz\
–T de la Trezor; literatur\ pentru copii
–Pove[ti cum altele nu-s, Povestea celor
zece fra]i. A fost tradus în 10 limbi; la
rândul s\u, a tradus din Goethe (Faust),
Dante, Hölderlin, Mallarmé, Paul Valéry,
Papini [.a. Apare [i în Dic]ionar D-E,
ca Doina[, Augustin {tefan (vezi [i revista
România literar\, nr. 16 [i 22/2002).

POPA, {tefan A. N\scut în 1901,
în comuna Dumbr\vi]a – Sângerei
(Basarabia). }\ran înst\rit. Deportat în
1949, în Kurgan (Siberia), împreun\ cu
so]ia, Marfa (n\scut\ în 1908) [i copiii,
Andrei (n. 1930), Ion (n. 1932), Gheorghe
(n. 1934) [i Ana (n. 1936).
POPA, {tefan B. N\scut la 14 august
1927, în comuna Ghigideni – Gala]i.
Membru al organiza]iei anticomuniste
Celula de rezisten]\ din Bârlad. Arestat
la 1 iulie 1949 [i condamnat, prin sentin]a
81/31.01.1950 a Tribunalului Militar
Gala]i, la 2 ani de închisoare, pentru
“uneltire împotriva ordinii sociale”. Dup\
expirarea pedepsei, a mai primit, prin
decizia M.A.I. 377/30.08.1951, o pedeaps\
administrativ\ de 1 an. Ulterior, s-a stabilit
la Ia[i.
POPA, {tefan I. N\scut la 10 decembrie
1920, în comuna Bucerdea Vânoas\ –
Alba. Fost ofi]er [i student. Condamnat,
în contumacie, la 15 ani de închisoare.
S-a al\turat partizanilor din Mun]ii Apuseni
[i a condus un grup format din ]\rani [i
din 3 na]ional-]\r\ni[ti de la Bucure[ti,
care s-au ata[at mi[c\rii de rezisten]\
conduse de Nicolae Dabija. În timpul
unei lupte, {tefan Popa a împu[cat un
subofi]er de securitate din Teiu[ [i un
altul din Aiud. În martie 1949, Securitatea
a aflat de ascunz\toarea partizanilor de
pe vârful Piatra Caprei (se pare, printrun denun] al maiorului deblocat Emil
Oniga). În cursul asaltului pe care trupele
Securit\]ii l-au lansat asupra ad\postului
de la Bogoloaia, la 5 martie 1949, {tefan
I. Popa a fost împu[cat mortal.
POPA, {tefan I. Vezi Popa, Ion D.
(din Basarabia).
POPA, Tamara. Din Arad. Arestat\
la 15 ianuarie 1945 [i dus\ în URSS, la
munc\ for]at\.
POPA, Tatiana. Din Gala]i. Condamnat\.
POPA, Teodor. N\scut în 1891. }\ran
condamnat. A murit la 1 martie 1951,
la închisoarea Gala]i.
POPA, Teodor. N\scut în 1901, în
comuna Lanuri-Beiu[. A murit în 1964,
la închisoarea Aiud.
POPA, Teodor. N\scut în 1912, la
Petid – Bihor (în apropiere de B\ile Felix).
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Notar. Arestat de Securitatea Oradea,
torturat în anchet\ de coloneii Cseller
[i Retezan [i condamnat la 15 martie
1948, de Tribunalul Militar Cluj, la 9 ani
de închisoare. Deten]ia la Aiud.
POPA, Teodor. Func]ionar din Arad.
Arestat în 1948, în grupul care l-a avut
ca [ef pe Aurel {andru, din Oradea.
Condamnat la 6 ani de închisoare. Eliberat
în 1954. A murit în 1983, la Arad.
POPA, Teodor. N\scut la 11 aprilie
1927. Elev din Lipova – Arad. Arestat
în 1948 [i condamnat, de Tribunalul
Militar Timi[oara, la 1 an [i 6 luni de
închisoare, pentru “uneltire”.
POPA, Teodor. Vicepre[edintele
P.N.}. Bihor. Arestat la 15 august
1952. Deten]ia la Gale[, Peninsula [i
Poarta Alb\ (la brigada de “inap]i”).
Eliberat în mai 1954.
POPA, Tinca. N\scut\ la 11 mai 1935,
în comuna Corod – Gala]i. Monahie la
M\n\stirea Brazi-Panciu. Condamnat\
în 1956, la 6 luni de închisoare, pentru
“port ilegal de uniform\”. Deten]ia la
Tecuci.
POPA, Traian. Maistru la Uzinele
Astra din Bra[ov. Arestat la 15 mai 1948,
torturat la Securitatea Bra[ov [i condamnat
la 7 ani de închisoare. Amurit la V\c\re[ti,
în condi]ii de exterminare.
POPA, Traian. Vezi Popa, Zamfira.
POPA, Trofim I. N\scut în 1922, în
comuna R\deni – C\l\ra[i (Basarabia).
Arestat la 4 august 1950 [i condamnat la
25 de ani de munc\ silnic\, pentru apartenen]\
la organiza]ia antisovietic\ Armata Neagr\.
Deportat în Siberia.
POPA, Tru]\. Din jude]ul Ia[i. Arestat
în 1951, dup\ ce altcineva fusese confundat
cu el, arestat [i de]inut 1 an [i 8 luni.
POPA, Tudor I. N\scut la 7 septembrie
1916, în comuna Purani – Vla[ca (pe
Valea Glavaciocului). Arestat la 13
noiembrie 1958 [i condamnat, de Tribunalul
Militar Bucure[ti, la 8 ani de închisoare,
pentru “discu]ii du[m\noase”.
POPA, Tudora. }\ranc\ arestat\ în
1949, într-unul dintre loturile mi[c\rii de
rezisten]\ anticomunist\ din p\durea
Babadag.
POPA, Tudori]a. Din Gala]i. Condamnat\.

POPA, Tudose. Licen]iat în drept.
Condamnat în 1949. Deten]ia la Jilava [i
Poarta Alb\ (1950).
POPA, }anu. Vezi Popa, Alexandru
Gh. (zis }anu).
POPA, Valentina. Din Basarabia.
Nepoata lui Pantelimon Halippa. Mama
unei feti]e. Arestat\ în 1951 [i de]inut\
la Jilava (unde a asurzit, din cauza frigului
[i a umezelii) [i lag\rul de munc\ for]at\
de la Pope[ti-Leordeni.
POPA, Valeriu. {ef de an la Medicin\.
Arestat la 15 mai 1948, în lotul fo[tilor
legionari. Condamnat la 5 ani de închisoare,
împreun\ cu Mihai Jianu, Nutti P\tr\[canu,
Gheorghe Soroiu [.a. Deten]ia la Pite[ti
(de la 4 februarie 1949), unde a trecut
prin reeducare, încercând s\ opun\ rezisten]\.
La Gherla, a stat în celula 107.
POPA, Vasile. N\scut la 19 iulie 1914.
Medic chirurg, la Spitalul din Pucheni
– Prahova. Arestat de locotenen]ii Badea
[i Grigore Popa, de la Securitatea Ploie[ti,
torturat [i condamnat, prin sentin]a
40/7.05.1958 a Tribunalului Militar
Bucure[ti, la 7 ani de închisoare, în lotul
lui Dumitru Petrescu-Marinaru.
POPA, Vasile. N\scut în 1928. Electrician
din Buz\u. Condamnat, prin sentin]a
972/24.06.1948 a Tribunalului Militar
Bucure[ti, la 20 de ani de închisoare, în
cadrul procesului înscenat, de Siguran]a
Buz\u [i Ministerul de Interne, organiza]iei
anticomuniste Pajura Neagr\.
POPA, Vasile. Licen]iat în litere [i
filosofie. Profesor de limba român\ la
Liceul din F\lticeni. Membru al Mi[c\rii
Legionare, fost coleg [i sus]in\tor al lui
Mihai Stelescu. Arestat în 1949. Deten]ia
la Suceava [i Aiud, unde a trecut prin
reeducarea ini]iat\ de Gheorghe Cr\ciun.
A l\sat o bun\ impresie celor care l-au
cunoscut. Se pare c\ a murit la închisoarea
Aiud.
POPA, Vasile. Absolvent al Liceului
din Piatra Neam]. Student condamnat în
1949, de Tribunalul Militar Cluj. Deten]ia
la Pite[ti, unde s-a al\turat reeduca]ilor,
ata[ându-se biroului de inspec]ii. Fiind
bolnav, a fost trimis la Târgu-Ocna, unde
a continuat s\ fac\ parte din comitetul de
reeducare . De la Târgu-Ocna, a fost
dus la Aiud.
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POPA, Vasile. }\ran arestat în 1950
[i condamnat, prin sentin]a 937/1.12.1950,
la 5 ani de închisoare, în lotul grupului
de rezisten]\ anticomunist\ de pe Muntele
B\i[oara, condus de c\pitanul Diamandi
Ionescu. Deten]ia la Gherla [i Peninsula.
POPA, Vasile. Înv\]\tor din F\lticeni.
Condamnat la 15 august 1952, la 15
ani de închisoare, într-un lot de fo[ti
membri ai Mi[c\rii Legionare. Deten]ia
la Canal [i Aiud (1955).
POPA, Vasile. N\scut în 1891. A
murit în 1964, la închisoare.
POPA, Vasile. Elev din Dobrogea.
Condamnat. Deten]ia la Peninsula.
POPA, Vasile. Arestat [i condamnat.
Deten]ia la Boto[ani (dup\ 1961), unde
a fost informator al ofi]erului politic
Alexandru Dora.
POPA, Vasile C. N\scut la 16 februarie
1906, la Buz\u. Domiciliat în Bucure[ti
(str. Radu de la Afuma]i, nr. 41). Contabil.
Fost [ef de cuib legionar. A adunat bani
pentru ajutorarea lui Radu Gyr. Arestat
în 1958, anchetat cu brutalitate de
locotenentul-major Constantin Mur\re]u
[i condamnat, într-un lot-anex\ al procesului
lui Puiu Atanasiu. Deten]ia la Aiud.
POPA, Vasile C. N\scut la 3 iulie
1931, în satul B\l\ne[ti – Olt. Arestat
la 14 ianuarie 1961 [i condamnat administrativ,
pentru c\ se împotrivise colectiviz\rii
agricole. Eliberat la 12 mai 1964 (fi[a
O.T. 139).
POPA, Vasile G. N\scut în 1898,
în comuna Japca – Basarabia. }\ran
înst\rit. Deportat în 1949, în regiunea
Amur.
POPA, Vasile I. Din Bu[teni (str.
Zamora, nr. 13). Deten]ia, 3 ani [i 4 luni.
POPA, Vasile I. Vezi Popa, Ion D.
(din Basarabia).
POPA, Vasile N. Popa, Nicolae V.
(din Basarabia).
POPA, Vasile P. N\scut în 1907, în
comuna Peresecina – Basarabia. }\ran
înst\rit. Deportat în 1949, împreun\ cu
so]ia, Fevronia [i copiii, Vasile (n\scut
în 1936) [i Alexandru (n. 1947).
POPA, Vasile V. N\scut la 31 ianuarie
1902, în comuna Vân\tori – Mehedin]i.
La 14 ani, fiind copil de trup\ al Regimentului

17 Infanterie din Turnu-Severin, a participat
la Primul R\zboi Mondial. Luat prizonier
de trupele germane, dup\ retragerea de
la Cerna. În 1922, a intrat la {coala de
Ofi]eri de Infanterie de la Sibiu [i a
ie[it sublocotenent, dup\ care a urmat
{coala de R\zboi. În cel de-al Doilea
R\zboi Mondial, a participat, cu gradul
de c\pitan în cadrul Diviziei a II-a, atât
la luptele de pe Frontul de Est, cât [i la
cele de pe Frontul de Vest. Decorat cu
Virtutea Militar\ [i Crucea de Fier german\.
Dup\ venirea la putere a comuni[tilor,
a fost dat afar\ din armat\. Arestat la 4
martie 1949, anchetat la Turnu-Severin
[i dus la Baia de Aram\, pentru a asista
la confiscarea averii mamei sale, dup\
care i s-a fixat domiciliu obligatoriu la
Pite[ti. Rearestat la 16 noiembrie 1951,
anchetat mult timp la Securitate [i condamnat,
prin sentin]a 270/16.04.1953, semnat\
de locotenentul-major George St\nescu,
la 2 ani de închisoare. Deten]ia la Pite[ti,
Craiova, Gherla [i One[ti. }inut în închisoare
mult mai mult timp decât prev\zuse
sentin]a. Eliberat abia la 29 ianuarie 1960,
de[i fusese achitat de orice penalitate,
prin decretul 2.292/24.11.1954. Familia
lui Vasile Popa a avut [i ea de suferit,
copiii fiindu-i exmatricula]i din [coli.
Marcat de suferin]ele pe care le îndurase
în închisorile comuniste, locotenentcolonelul Vasile V. Popa a murit, la 28
august 1964, [i a fost înhumat la Cimitirul
Ghencea Militar din Bucure[ti.
POPA, Vasile V. Vezi Popa, Vasile P.
POPA, Vasile-M
M arcel. Tân\r din
jude]ul Neam]. Condamnat în 1948.
Deten]ia la Suceava, Gherla (unde a trecut
prin reeducare, fiind trimis de }anu Popa
la munc\, în atelierele închisorii) [i Aiud.
POPA, Vasilic\. N\scut la 8 noiembrie
1915, în comuna Obâr[ia de Câmp –
Mehedin]i. Domiciliu obligatoriu în
B\r\gan, la M\z\reni, 5 ani, de la 18 iunie
1951.
POPA, Vasilisia. Vezi Popa, Alexandru
I. (din Basarabia).
POPA, Veronica I. Vezi Popa, Ion D.
(din Basarabia).
POPA, Victor. Înv\]\tor din comuna
Pâng\ra]i – Neam]. Arestat la 15 mai
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1948, în grupurile de legionari, torturat
la Securitatea Suceava [i condamnat, prin
sentin]a 334/18.03.1949 a Tribunalului
Militar Ia[i, în lotul “R\zle]ilor”. Deten]ia
la Jilava, Aiud, Baia Sprie [.a.
POPA, Victor. N\scut la 19 noiembrie
1933, la Obâr[ia de Câmp – Mehedin]i.
Domiciliu obligatoriu în B\r\gan, la
M\z\reni, 5 ani, de la 18 iunie 1951.
POPA, Victor. Student la Facultatea
de Medicin\ din Ia[i. Arestat în lotul
lui Liviu M\rgineanu [i achitat, prin
sentin]a 230/31.03.1951, pentru c\ se
f\cuse o confuzie de nume.
POPA, Victor N. N\scut la 3 iunie
1925, la Ia[i. Arestat la 27 aprilie 1949,
torturat în anchet\, 1 an [i 9 luni, [i eliberat
la 15 ianuarie 1951, în baza ordinului
521/29.12.1950, dovedindu-se c\ fusese
arestat din gre[eal\, în locul lui Tru]\
Popa.
POPA, Victoria. Elev\, la fel ca sora
sa, Maria, în clasa I a Liceului de Fete
Despina Doamna din Or\[tie. Au scris
împreun\ [i au lipit în locuri publice, în
preajma alegerilor din noiembrie 1946,
flutura[i pe care se puteau citi, printre
altele: “Jos Soarele!”, “Tr\iasc\ Ochiul!”,
“Jos cu Groza!”, “Tr\iasc\ Maniu!”,
“Citi]i ziarul «Dreptatea»”. Au fost arestate,
anchetate de Poli]ie [i eliminate, 1 an, de
la liceu.
POPA, Virgil. Student la Facultatea
de Medicin\ din Bucure[ti. Arestat la 8
noiembrie 1945, pentru participare la
manifesta]ia anticomunist\ din Pia]a
Palatului Regal.
POPA, Virgil. Student din Bucure[ti.
Condamnat [i de]inut, între 1956 [i 1961,
în lag\rele de munc\ for]at\ din B\l]ile
Dun\rii. A murit la scurt timp dup\
eliberare, din cauza unei hepatite contractate
în timpul deten]iei.
POPA, Virgiliu I. N\scut la 20 noiembrie
1941, la Constan]a. Domiciliu obligatoriu,
împreun\ cu familia, 1 an [i o lun\.
POPA, Virginia N. N\scut\ la 26
februarie 1929, la Jumbor. Domiciliat\
la Constan]a. Domiciliu obligatoriu, 2
ani [i 2 luni.
POPA, Zamfira. N\scut\ în 1901, în
comuna Mihoreni – Her]a. Deportat\ de

sovietici, la 13 iunie 1941, împreun\
cu copiii, Maria (n\scut\ în 1926), Mihai
(n. 1928), Aglaia (n. 1933), Adela (n.
1933) [i Traian (n. 1937). Conform listei
cu 34 de nume ale s\tenilor din Mihoreni,
supu[i represiunii sovietice (Almanahul
}ara Fagilor, 1995, pp. 153-154).
POPA, Zenobia-Z
Zeina F. N\scut\
la 5 mai 1914, la Ucuria – Bihor. Arestat\
dup\ revolta ]\r\neasc\ din august 1949
[i trimis\ cu domiciliu obligatoriu, în
B\r\gan, 7 ani. Ulterior, s-a stabilit la
Mangalia.
POPA-M
MIJA, Ion. Din Piatra-Neam].
Condamnat. Deten]ia la Aiud (1970-74).
POPADICI, Budinca. Vezi Popadici,
Du[an.
POPADICI, Du[an. }\ran de na]ionalitate
sârb\ din Gr\niceri – Timi[. Deportat, la
18 iunie 1951, împreun\ cu membrii
familiei, Budinca [i Pera, [i al]i 19 s\teni.
Domiciliu obligatoriu în B\r\gan, la
Fundata, 4 ani.
POPADICI, Ghisela. N\scut\ la 29
septembrie 1927, la Jimbolia. Deportat\
la 15 ianuarie 1945, în URSS, la munc\
for]at\ în bazinul carbonifer Donbas.
Dup\ 21 noiembrie 1949, s-a întors la
{oimo[.
POPADICI, Pera. Vezi Popadici,
Du[an.
POPADIUC, Gavril N. N\scut în
1882, în ora[ul B\l]i – Basarabia. Deportat
în 1949, în Irkutsk.
POPAIOV, Octavian. Din F\g\ra[.
Arestat la 11 decembrie 1956, torturat la
Securitatea Sibiu [i condamnat la aprox.
15 ani de închisoare, în lotul al doilea
al procesului partizanilor anticomuni[ti
de sub conducerea lui Ion Gavril\,
fiind acuzat de sprijinirea acestora. Eliberat,
prin gra]iere, în 1964.
POPAN, Alexandra. Vezi Popan,
Alexandru.
POPAN, Alexandru. N\scut în 1886,
în comuna Limbenii Vechi – Glodeni
(Basarabia). Deportat în 1949, în Kurgan,
împreun\ cu so]ia, Alexandra (n\scut\
în 1895).
POPAN, Grigore G. N\scut în 1924,
la Chi[in\u – Basarabia. Condamnat în
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1944, de c\tre sovietici, la 10 ani de munc\
silnic\, pentru “tr\dare de patrie”.
POPAN, Ion. Condamnat. S-a îmboln\vit
de T.B.C. [i a fost dus la închisoarea
Târgu-Ocna.
POPARCEA, Alexandra F. Vezi
Poparcea, Fiodor Gh.
POPARCEA, Ana F. Vezi Poparcea,
Fiodor Gh.
POPARCEA, Elena F. Vezi Poparcea,
Fiodor Gh.
POPARCEA, Elizaveta F. Vezi Poparcea,
Fiodor Gh.
POPARCEA, Fiodor Gh. N\scut în
1900, la Ialoveni – Basarabia. Arestat în
1945 [i condamnat de sovietici, la 15 ani
de munc\ silnic\, fiind acuzat de
“colabora]ionism” cu românii. So]ia,
Maria (n\scut\ în 1906) [i copiii, Elizaveta
(n. 1929), Ana (n. 1932), Alexandra (n.
1936), Nicolae (n. 1937) [i Elena (n.
1942) au fost deporta]i în 1949, în Tiumen.
POPARCEA, Maria. Vezi Poparcea,
Fiodor Gh.
POPARCEA, Nicolae F. Vezi Poparcea,
Fiodor Gh.
POPAZIC|, Vasile. N\scut în 1907.
}\ran mort la 9 ianuarie 1955, la închisoarea
Aiud, din cauza condi]iilor de exterminare
impuse de comandantul Coller.
POPAZOV, Daniil F. Vezi Popazov,
Fiodor D.
POPAZOV, Daniil Z. N\scut în 1878,
în comuna S\r\]eni – Basarabia. Deportat
în 1949, în R.A.S.S. Bureat-Mongol\.
POPAZOV, Fiodor D. N\scut în 1917,
în comuna S\r\]eni – Leova (Basarabia).
Deportat în 1949, de c\tre sovietici,
împreun\ cu so]ia, Maria [i fiul, Daniil
(n\scut în 1940).
POPAZOV, Ion P. N\scut în 1908,
în satul Colibabovca – Leova (Basarabia).
Deportat în 1949, împreun\ cu so]ia,
Parascovia (n\scut\ în 1909) [i copiii,
Petru (n. 1932), Vasilisia (n. 1940) [i
Parascovia (n. 1948).
POPAZOV, Maria. Vezi Popazov,
Fiodor D.
POPAZOV, Maria. Vezi Popazov,
Piotr Vl.
POPAZOV, Maria P. Vezi Popazov,
Piotr Vl.

POPAZOV, Parascovia. Vezi Popazov,
Ion P.
POPAZOV, Parascovia I. Vezi Popazov,
Ion P.
POPAZOV, Petru I. Vezi Popazov,
Ion P.
POPAZOV, Piotr P. Vezi Popazov,
Piotr Vl.
POPAZOV, Piotr Vl. N\scut în 1882,
în comuna Basarabeasca – Basarabia.
Deportat în 1949, în Kurgan (Siberia),
împreun\ cu so]ia, Vasilisia (n\scut\ în
1881), fiul, Piotr (n. 1915), nora, Maria
(n. 1915) [i nepoata, Maria (n. 1939).
POPAZOV, Vasilisia. Vezi Popazov,
Piotr Vl.
POPAZOV, Vasilisia I. Vezi Popazov,
Ion P.
POPAZU. Fiu de ilegalist comunist.
{ef de cadre la o întreprindere din Bucure[ti.
A dorit s\ creeze un partid numit Partidul
Intersocial Mondial. Când s-a prezentat,
pentru angajare, economistul George
Grant, din familia care a dat [i numele
celebrului pod [i c\reia îi apar]inuse Maria
Grant-Rosetti (so]ia lui C. A. Rosetti),
Popazu l-a rugat s\ traduc\ [i s\ dactilografieze actul de înfiin]are al partidului.
Au fost aresta]i, împreun\ cu alte 3-4
persoane. Ancheta a început în 1958,
fiind condus\ de locotenentul Aurel
Bistran, un anchetator foarte dur. Cei
aresta]i au fost b\tu]i, pentru a “m\rturisi”
numele altor “membri” ai partidului.
Astfel, Securitatea i-a mai arestat [i pe
Gabriel R\dulescu, ofi]erul Nicolae Simu,
Horia St\nescu [i Florentin Toma. To]i
au primit pedepse mai mari de 15 ani
de închisoare.
POPÂRD|, Constantin. B\iat s\rac,
orfan de ambii p\rin]i [i între]inut de
Regimentul 15 Doroban]i. Elev la Liceul
Petru Rare[ din Piatra-Neam]. Arestat în
martie 1948, în urma unui denun] al unui
coleg, care afirmase c\ Popârd\ de]inea
c\r]i interzise. Torturat în timpul anchetei.
A reu[it s\ evadeze din podul cl\dirii
Securit\]ii, ie[ind pe o fereastr\ [i coborând
pe ramurile unui pom. A fost ajutat de
colegul s\u, Petre (Petric\) M\rgineanu,
care l-a ascuns pe Muntele Pietricica,

