PREOŢI ŞI DIACONI ARESTAŢI ÎN PERIOADA 1945 -1989

Preotul Ruse Becheanu, născut la 9 iunie 1915 în comuna Răsuceni, Teleorman, paroh la Şerbeni,
lângă Reghin, a fost închis în perioada 18 iulie 1952 - 3 august 1955. După eliberarea din închisoare, a
funcţionat în parohiile Tunari şi Siliştea, judeţul Teleorman.
Preotul Dimitrie Bejan, născut la 26 octombrie 1909 la Hârlău, hirotonit în 1938, după
absolvirea Facultăţii de Teologie din laşi, a fost prizonier în Rusia timp de şapte ani, unde a ajuns ca
preot militar, la vârsta de numai 32 de ani. Condamnat de Tribunalul Militar Bucureşti la şapte ani de
închisoare, prin sentinţa nr. 77/1950, pentru "uneltire împotriva ordinii sociale", a fost deţinut la
Jilava, Aiud şi Canal în perioada 1949 - 1956, după care i s-a stablit domiciliu obligatoriu în Bărăgan
(1956 - 1958).
În 1959 este din nou condamnat pentru uneltire, prin sentinţa 349/ 1959 a Tribunalului Militar
Constanţa. Eliberat în 1964, a fost încadrat ca preot la parohia Ghindăoani, lângă Tg. Neamţ.În 1970,
datorită afluenţei tot mai mari de credincioşi ce îl căutau peste tot, a fost judecat şi trimis cu domiciliu
obligatoriu la casa părintească din Hârlău, unde a fost obligat să rămână până în decembrie '89.
A murit la 21 septembrie 1995.
Preotul Grigore Bejan, născut în 1906, a fost închis în temniţele comuniste.
Preotul Gheorghe Bejiru a fost arestat în 1952, împreună cu preoţii Tudose Gheorghe şi Marin
Constantin.
Preotul Gheorghe Beju (†) din localitatea Glodeanu, Buzău, a decedat în închisoare.
Protopopul Ioan Beju s-a născut la 27 octombrie 1906 în comuna Apoldu de Jos, judeţul Sibiu.
A studiat Teologia la Cernăuţi. La sfârşitul celui de-al doilea război mondial, era încadrat de mai mulţi
ani ca profesor la catedra de religie ortodoxă de la Liceul Gh. Lazăr din Sibiu. A fost şi membru al
P.N.Ţ. Ca bibliotecar al profesorilor, în iunie 1946 a ascuns o serie de cărţi ce erau interzise în
bibliotecă, potrivit unui ordin venit de la Bucureşti. Atunci a fost arestat prima dată, timp de două luni.
La 15 septembrie a fost suspendat din învăţământ, iar la 28 februarie 1947, din nou arestat. închis la
Văcăreşti şi apoi la Piteşti, a fost supus unui regim cumplit de înfometare.
Eliberat la începutul lui septembrie 1947, este arestat a treia oară - în timp ce se alia cu familia în
staţiunea Păltiniş, în 16 august 1952 - şi trimis la Canal, dar în urma unui grav accident de muncă este
spitalizai şi declarat inapt, apoi eliberat în octombrie 1953.
Preotul Valeriu Beleuţă din Poiana Mărului, Braşov, a fost arestat între anii 1948 - 1949 şi
1951 - 1952. Până în 1955 a avut domiciliu obligatoriu în Bărăgan.
Preotul Traian Belu, născut la 10 octombrie 1908 la Brăila, paroh la Călineşti, lângă Câmpina, a
fost condamnat prima oară în 1941 la zece ani de muncă silnică şi închis la Ploieşti şi Aiud. Condamnat
pentru activitate politică în închisoare la încă 25 de ani, pedeapsă redusă la doar şase ani în urma
recursului, a fost eliberat în 1954 de la Ocnele Mari şi încadrat ca preot în parohiile Odobeasca,
Negrenii de Sus, Buteşti şi Predeşti.
Preotul Visarion Ştefan Benea a fost arestat în 1955 şi închis, potrivit mărturiei părintelui Ion
Movileanu, opt ani la Focşani. 1
Preotul Emilian Benţa s-a născut la data de 5 ianuarie 1910 în localitatea Bampotoc, judeţul
Hunedoara. A fost arestat de două ori: în 1949 şi în 1958. Condamnat pentru "uneltire împotriva
ordinii sociale", prin sentinţa nr. 347/1959, a fost închis la Arad, Timişoara, Aiud, Gherla, Jilava şi în
Balta Brăilei.
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Preotul loan Benţea, paroh în Ciucea, judeţul Cluj, a fost arestat pentru cercetări, în perioada
august 1952 - septembrie 1953.
Preotul Emanoil G. Berbescu, născut la 25 decembrie 1906 la Rusăneşti, Romanaţi, a fost
arestat la data de 8 februarie 1950 şi condamnat de Tribunalul din Craiova la un an şi şase luni de
închisoare, prin sentinţa nr. 864/ 1950, pentru omisiune de denunţ.
Virgil Berbescu, preot din Dolj a trecut prin temniţele comuniste.
Preotul Ioan Berca, născut la 19 septembrie 1902 în localitatea Stroeşti, judeţul Gorj, paroh
la Calomfireşti, judeţul Teleorman, a fost condamnat prin sentinţa nr. 612/ 25. 09. 1952 a
Tribunalul raionului Alexandria la opt luni de închisoare, pentru deţinerea unui pistol.
Preotul Ion Bergheanu (†) din Arad, duhovnic neînfricat la Aiud, a decedat în închisoare.
Preotul Berogea din Arad se afla în 1945 în lagărul de la Caracal.
Preotul Eugen Berza, născut în 1925, a fost arestat în 1948 şi condamnat la 20 de ani de
închisoare pentru uneltire. A executat pedeapsa la Suceava, Jilava, Gherla, Baia Sprie, în colonia Salcia
şi la Aiud.
Preotul Ioan Besoiu, născut la 14 iunie 1911 la Sebeş, paroh în oraşul natal, a fost arestat în 1959.
În perioada 1960 - 1969 a lucrat ca muncitor în subteran, pe Valea Jiului.
Părintele Gheorghe Beşchea, fiu de ţăran din comuna Osmanu, Brăila, licenţiat magnet cum
laude al Facultăţii de Teologie Bucureşti, era paroh al comunei Mărăcineni din 1925, când a fost
mobilizat în 1942 ca preot militar. Luat prizonier în luptele de la Cotul Donului, a trăit şase ani în
lagărul 74 Oranki. La început, regimul era de lagăr obişnuit, până ce a apărut acolo Ana Pauker
pentru a forma divizia de voluntari "Tudor Vladimirescu". Pentru cei ce au refuzat să se înscrie,. între
care s-a numărat şi părintele Gheorghe Beşchea, au urmat încercări cumplite: zile şi nopţi în carcere
îngheţate, ameninţări etc. S-a întors în ţară în mai 1948.
În 1958 a fost arestat. Condamnat în 1959 la 15 ani de muncă silnică şi cinci ani de degradare
civică pentru "crima de uneltire contra ordinii sociale", a rămas în temniţele comuniste până în
1964. După doi ani de la ieşirea din închisoare, a obţinut un post de preot la biserica Sf. Sava din
Ploieşti. Muncind la construirea unei noi biserici, alături de credincioşii din parohie, a avut, din cauza
efortului, un accident vascular cerebral. În ultimii ani ai vieţii a fost ţintuit la pat. Cu toate acestea, a fost
supravegheat de Securitate până ce a murit, la 25 mai 1986.
Preotul Petre Beşliu, născut la 17 decembrie 1906 în localitatea Vânători, Mehedinţi, paroh în
Bucura, a avut domiciliu obligatoriu în perioada 1951 - 1956, în satul Vârţal, judeţul Olt.
Preotul Gheorghe Beştea, născut la 14 decembrie 1913 în Bleici, Argeş, a slujit la Mănăstirea
Văleni, Argeş, şi la catedrala din Constanţa. A fost închis în perioada 1952 - 1954. După ce a ieşit din
închisoare, a lucrat ca muncitor la I.C.I.L. Arad, iar din 1968 a fost încadrat ca profesor la Seminarul
Teologic din Curtea de Argeş. între 1972 - 1974 a predat la Seminarul din Caransebeş.
Protosinghelul Gherasim Bica, fost stareţ al Mănăstirii Polovraci, a trecut prin închisorile
comuniste.
Diaconul Gheorghe Bida, născut la 28 iunie 1917, la Cărpiniştea, Buzău, a fost arestat în 1952
pentru "uneltire contra clasei muncitoare" şi închis la Aiud, Jilava, Canal, Borzeşti şi Oneşti.
Preotul Pavel Bilcă, născut la 23 august 1911, a slujit la Arhiepiscopia Timişoarei. A fost
condamnat pentru "uneltire împotriva ordinii sociale" la nouă ani de închisoare, de Tribunalul
Militar Timişoara. Eliberat din închisoare, a fost reîncadrat în parohia Goleţ, Caraş-Severin.
Preotul Miron Bilica din Plopiş, Şimleu, a fost arestat în 1953.
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Preotul Dumitru Biolănescu, născut la Caravaneţ, regiunea Bucureşti, la 2 noiembrie 1899,
paroh în Dobreni, Vidra, a fost închis în perioada iulie 1952 - iunie 1954. În 1953 se alia în lagărul
Borzeşti-Oncsti.
Diaconul Victor Biriu, născut la 31 octombrie 1909 în localitatea Tileşti-Bălţi din Basarabia,
a fost arestat în perioada 1951 - 1955, fiind "bănuit legionar".
Părintele Arsenie Boca, născut la 29 septembrie 1910 la Vaţa de Sus, judeţul Hunedoara, călugăr
la mănăstirile Sâmbăta de Sus şi Prislop, a fost arestat în 1952 şi închis nouă luni la Canal.
Preotul Constantin Birzeianu, născut la 14 iulie 1914 la Albeni, Gorj, paroh în comuna Greci,
Mehedinţi, a fost arestat în 1959 pentru "uneltire împotriva ordinii sociale" şi închis timp de trei ani la
Periprava.
Preotul Alexandru Biţan2 născut la Brădianu, Buzău, paroh în localitatea Mitropolia, judeţul
Buzău, apoi preot militar în Crimeea, a fost arestat în 1952. Împreună cu preotul Victor Muşctescu
din Luciu, Buzău şi deţinut doi ani, iară judecată, la Canal. A decedat în 1979.
Preotul Dimitrie Blidar, născut la 14 noiembrie 1907, în Jdioara, Timiş, a fost numit preot în
localitatea natală, după absolvirea Academiei Teologice din Caransebeş, în 1932. Aici rămâne până la
12 iunie 1958, când este arestat, judecai de Tribunalul Militar Timişoara şi condamnat la nouă ani
închisoare, prin sentinţa nr. 168/1958, pedeapsă pe care o execută la Gherla. Din 1964 funcţionează ca
paroh în Coşava, protopopiatul Făget, după care se întoarce la Jdioara, de unde se pensionează în 1976. A
decedat la 1 iulie 1992.
Preotul Nicolae Bobină din Maglavit, Dolj, se afla în 1950 în penitenciar la Craiova, împreună
cu Petrache Lupu. A fost condamnat pentru sabotaj, la trei ani de închisoare.
Preotul Ioan Boboc din comuna Lopătari, judeţul Buzău, a fost arestat în 1952; ulterior a fost
internat în spitalul psihiatric Săpoca.
Preotul Nicolae Boboc, născut la 1905, a trecut prin temniţele comuniste.
Preotul Victor Bobu din comuna Şiret, se afla la Aiud în 1958.
Preotul Victor Bobu din Bălineşti, Suceava, a fost condamnat la opt ani de închisoare
coreclională. cu confiscarea averii şi degradare civică. A fost închis la Suceava, Botoşani, Jilava şi Aiud
şi graţiat la 15 ianuarie 1963, după trei ani de închisoare.
Părintele Arsenie Boca, născut la 29 septembrie 1910 la Vaţa de Sus , judeţul Hunedoara, călugăr
la mănăstirile Sâmbăta de Sus şi Prislop, a fost arestat în 1952 şi închis nouă luni la Canal.
Preotul Constantin Boca (+) a decedat la Aiud
Preotul Vasile Boca (†) din Episcopia Bihorului, a decedat în închisoare, în 1954.
Preotul Iachint Bocancea din Ghenetea, Bihor, a fost arestat în 1960 şi condamnat de
Tribunalul Militar Oradea, prin sentinţa nr. 19/ 1960 la cinci ani de închisoare corecţională, pentru
"uneltire împotriva ordinii sociale".
Preotul Cornel Bodea din comuna Dezna, Arad, a fost închis la Aiud timp de şase luni, în 1949.
Preotul Bodiangiu din comuna Brâncoveni, Olt, a fost arestat în vremea prigoanei comuniste.
Preotul profesor Teodor Bodogae, născut la 10 martie 1 9 1 1 în Cetatea de Baltă, judeţul Alba,
cu studii de teologie la Sibiu, Cernăuţi, Atena, Belgrad, Berlin şi Tubingen, a trecut prin închisorile
comuniste.
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Preotul Ioan Gh. Bogdan, născut la 1 august 1909 în localitatea Sărai, judeţul Tulcea, paroh la
Calfa, Hârşova, a fost arestat în octombrie 1949 şi condamnat de Tribunalul Militar Constanţa la zece ani
de închisoare şi trei ani degradare civică, prin sentinţa nr. 22/18. 01. 1950 pentru "uneltire împotriva
ordinii sociale". In urma recursului, pedeapsa a fost redusă la şapte ani.
Preotul Traian Bogdan, paroh în localitatea Gheghie (Ghighişem), Bihor, a fost arestai în 1959
şi condamnat la 25 de ani de închisoare, prin sentinţa nr. 243/195.9 a Tribunalului Militar Bucureşti.
Preotul Constantin Bogdanei (+) din Satu Mare a murit în 1953 la Aiud. Avea 42 de ani.
Arhimandritul Sofian Boghiu de la Mănăstirea Antim. Bucureşti, duhovnic şi pictor bisericesc
cunoscut, născut la 7 octombrie 1912 în Basarabia, a fost condamnat prin sentinţa nr. 125/58 a
Tribunalului Militar Bucureşti la 16 ani de muncă silnică, pentru "uneltire împotriva ordinii
sociale". A fost eliberat în iunie 1964, de la formaţia 0957 Ostrov .
Preotul Pavel Bogoevici, născut la 1 iunie 1912 în localitatea Bănia, judeţul Caraş-Severin, paroh
în aceeaşi localitate, a fost arestat în 1950, condamnat la 12 ani de închisoare corecţională şi trimis la
Aiud, Turda, Gherla şi la Canal.
Preotul Constantin Bogza (†) din Bârlad a murit în vârstă de 49 de ani la Aiud, în 1962.
Preotul Grigore Bogza3 din Copăceni, Cluj, a fost condamnat politic în 1952. În ultima parte a
vieţii a slujit în comuna Moldoveni, lângă Roman, unde este şi îngropat.
Preotul Ioan Boian, născut la 17 ianuarie 1903 în Miroslăveşti, Iaşi, a fost condamnat de
Tribunalul Militar Iaşi la 12 ani de muncă silnică, prin sentinţa nr. 707/ 27. 11. 1958, pentru "uneltire
împotriva ordinii sociale". După ce a ieşit din închisoare în 1964, a slujit în parohia Fântânele.
Preotul Constantin Boiangiu, născut la 4 iulie 1906 în localitatea Căzăneşti, paroh la Sălătrucel,
Vâlcea, a fost închis între 1953-1957 la Piteşti.
Preotul Petre Boiangiu, din Mărgheni, Olt, născut la 6 decembrie 1912, a fost arestat în 1958
pentru uneltire şi condamnat la 23 de ani de muncă silnică şi confiscarea averii, prin sentinţa nr. 2277/ 31.
08. 1959 a Tribunalului Militar Craiova. închis la Piteşti, Văcăreşti, Ocnele Mari, Jilava, Gherla şi
Aiud, a fost eliberat în 1964.
Preotul Nicolae Bojiu din Var, Caraş-Severin, a fost deţinut politic. Preotul Nicolae A. Bola a fost
închis în temniţele comuniste.
Preotul Nicolae Boldeanu, născut la 6 decembrie 1911 în localitatea Milcovul, judeţul Vrancea, a
fost condamnat pentru "uneltire împotriva ordinii sociale" şi închis la Galaţi.
Preotul Boldur din Şiria, Arad, a trecut prin temniţele comuniste.
Preotul Petru Boldur4 s-a născut la 13 martie 1910 în localitatea Bozeş, judeţul Hunedoara. A
fost paroh în Totoi, Băcăinţi şi Tărtăria. Arestat în 1948 pentru activitate legionară şi condamnat la
14 ani de închisoare, a executat pedeapsa la Aiud, Gherla şi la Canal.
Preotul Gheorghe Boliboacă din comuna Gârbou, Sălaj, a fost condamnat în lotul Sumanele
Negre.
Preotul Filimon Bolocan a trecut prin temniţele comuniste.

3

În volumul Biserica întcjmni(ată. România 1944 - 1989 publicat de Institutul pentru" Studiul Totalitarismului, Bucureşti 1998,
apare şi Grigore Borzea din Copăceni; este, cu siguranţă, vorba despre aceeaşi persoană.
4

În volumul Biserica întcjmni(ată. România 1944 - 1989 publicat de Institutul pentru" Studiul Totalitarismului, Bucureşti
1998, apare şi Grigore Borzea din Copăceni; este, cu siguranţă, vorba despre aceeaşi persoană.

4

Preotul Gheorghe I. Bologa, născut la 16 aprilie 1904 în localitatea Tâmpa, Mehedinţi, paroh
în Podu Grosului, Gighera şi Damian din Arhiepiscopia Craiovei, a fost închis în perioada decembrie
1952 - octombrie 1955.
Preotul Petru Bontea din Istrău, Satu Mare, a fost arestat în august 1952 pentru instigare
publică contrarevoluţionară şi eliberat în iulie 1954.
Preotul Nicolae G. Bordaşiu de la biserica Sf. Silvestru, născut la 22 mai 1924 în Săbolciu,
Bihor, a fost arestat la 18 iunie 1955 şi eliberat în 1964, de la Aiud. A mai trecut prin închisorile de la
Timişoara, Jilava, Oradea şi Constanţa.
Preotul Manolache Borş din Focşani a fost închis în perioada mai 1948-decembrie 1952.
Protopopul Pavel Borzea din Făgăraş a fost închis la Ocnele Mari.
Preotul Valeriu Boştiog, născut la 2 martie 1922 în comuna Vidra, Vrancea, paroh la Spineşti şi
Păuleşti, a fost condamnat pentru "uneltire împotriva ordinii sociale" de către Tribunalul Militar
Constanţa, prin sentinţa 51/ 29. 01. 1959 la nouă ani de închisoare. A fost eliberat în 1964.
Preotul Vasile Bota din Paşcani a dispărut în 1952.
Preotul Gheorghe Botic din Oradea a fost arestat în 16 august 1952.
Preotul Adrian Botici din Hunedoara a fost închis la Aiud pentru activitatea sa politică.
Preotul Teodor Botnar a trecut prin temniţele comuniste. Azi trăieşte la Mănăstirea Cernica.
Preotul Botos de la Biserica Albă din Bucureşti a fost arestat după 1957.
Preotul Victor Boţoman. născut la 26 septembrie 1912 în localitatea Fântâna, Făgăraş, paroh în
Satu-Nou, Braşov, a fost închis în perioada august 1948-mai 1954.
Preotul Ilie Brad de la Gura Râului, Sibiu, a fost arestat şi torturat împreună cu ţăranii care s-au
opus colectivizării.
Părintele arhimandrit Roman Braga, născut la 2 aprilie 1922 în satul Condriţa în Basarabia,
preot în Scoreni, a fost arestat în 1948 şi condamnat de Tribunalul Militar Bucureşti. prin sentinţa nr.
210/ 06. 12. 1949, la cinci ani de temniţă grea, pentru omisiune de denunţ. A trecut prin reeducarea de
la Piteşti. Redăm câteva frânturi din amintirile sale de la Piteşti: "Umilirea era generală şi se căuta să te
aducă în si tu aţia să nu mai gândeşti, ci doar să execuţi. Când vedeam mâncarea intram sub pat, cu
corpul tot, şi afară ne rămânea doar capul, iar în faţă ni se aşeza gamela. Noi stăm cu mâinile la
spate şi trebuia să mâncăm numai cu gura. Iară să atingem cu mâna. În acest timp, cei reeducaţi se
plimbau şi grohăiau ca porcii. La urmă, unul dintre reeducaţi lua cârpa cu care se spăla tineta
(hârdâul de necesităţi) şi ne ştergea pe la gură."
În 1958 este condamnat din nou. În lotul "Rugul Aprins", la KS ani de muncă silnică şi zece ani
degradare civică, prin sentinţa nr. 125/8. 1 1. 1958 a Tribunalului Militar Bucureşti, pentru "uneltire
împotriva ordinii sociale".
A executat pedeapsa în Balta Brăilei, colonia Salcia. A fost eliberat în 1964. Astăzi trăieşte în
Statele Unite.
Preotul Niţa Braşov (†), născut la 25 martie 1926. paroh în comuna Mesteacănu, a fost arestat şi
condamnat prin sentinţa nr. 210/ 16. 02. 1949, la şase ani de temniţă grea. A murit la Tg. Ocna, în 1950.
Ieromonahul Teofil Braşoveanu a fost închis la Jilava.
Preotul Toma Brătescu (†) din Negreni-Glavacioc, Teleorman, arestat la 15 august 1952, a
murit de inaniţie la Poarta Albă, în 25 martie 1953.
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Preotul Constantin Bratoveanu, născut la 21 noiembrie 1908, paroh în localitatea Partizani,
judeţul Tulcea, a fost închis între anii 1958 - 1961.
Preotul Gherasim Bratoveanu, născut la 18 aprilie 1908, paroh în localitatea Pochidia, judeţul
Vaslui, a fost închis în perioada februarie 1958 -februarie 1963.
Preotul Bratu din Buzău a fost deţinut la Canal.
Preotul Constantin Bratu, născut la 15 martie 1915 în localitatea Izvoare Bahna, Neamţ, paroh
în Cotu-Vameş, Roman, a fost arestat în 1945 şi condamnat la trei ani de închisoare pentru "uneltire
împotriva ordinii sociale". A executat pedeapsa la Bucureşti şi Iaşi.
Preotul Ilie Gheorghe Brătulescu, născut la 26 februarie 1910 la Bălăneşti, Buzău, paroh la
Cozieni, a fost condamnat de Tribunalul Militar Bucureşti, prin sentinţa nr. 394/ 1960, la opt ani de
închisoare, pentru "uneltire împotriva ordinii sociale". Hliberat în 1964, a fost reîncadrat în parohia Zoiţa,
comuna Ziduri, judelui Buzău.
Preotul Valerie Brânzan, născut la 6 noiembrie 1900, paroh în localitatea Cireşii, lângă
Turnu Severin, a avut domiciliu obligatoriu în Cioroiaşi, Dolj, în perioada 1951 - 1956.
Preotul Liviu Brânzaş, născut la 16 decembrie 1930 în comuna Săniop, Bihor, a fost arestat în
1951 şi condamnat de Tribunalul Militar Cluj la 15 ani de închisoare pentru "uneltire împotriva ordinii
sociale". A trecut prin închisorile de la Oradea, Jilava, Cavnic, Gherla şi Aiud, de unde a fost eliberai în
1964. A murit la începutul lunii septembrie, 1998.
Preotul Augustin Brişcan din Prisaca, Beiuş, a fost arestat în 1953.
Preotul Alexandru Brotea, născut în 1904 la Rupea, a urmat cursurile Liceului Mihai Viteazu din
Alba Iulia şi Facultatea de Teologie din Sibiu. Paroh în comuna natală, a fost arestat în 1949 şi închis
la Gherla, Jilava şi la Canal. După nouă ani de închisoare, a revenit în parohie.
Părintele Petru Brudea din Petreşti, Alba, s-a născut la 14 noiembrie 1913 în localitatea Soarş,
Făgăraş. Arestat în 1948 pentru "uneltire împotriva ordinii sociale" şi condamnat la trei ani de
închisoare, a executat pedeapsa la Aiud si la Năvodari.
Preotul Anatolie I. Brumă din Bucureşti, fost preot militar pe frontul din Rusia, paroh în
localitatea Alexandru Odobescu, judeţul Ialomiţa, a fost deţinut între 1958 şi 1964 la Jilava, Salcia,
Stoieneşti, Gherla. După eliberare, a funcţionat ca preot în Grosu-Siliştea, lângă Alexandria şi în
Vorâncău.
Preotul Nicolae Bucea de la Bistra, judeţul Alba, a fost condamnat la zece ani de muncă silnică.
Era la Peninsula în 1950.
Preotul Casian Bucescu, paroh în localitatea Grămeşti, a executat şase ani de închisoare la Aiud.
Preotul Gheorghe Buciu, născut la 8 februarie 1913 în Flămânda, Mehedinţi, paroh în localitatea
Ţigănaş, a fost închis de două ori: între 1948 -1953 şi între 1959- 1962.
Preotul Dionisie Bucur din Crihalma, judeţul Braşov, a avut domiciliu forţat timp de patru
ani, împreună cu soţia sa, în satul Dănceni, Bârlad, pentru că fiul lor a fugit din ţară în 1953.
Preotul Gheorghe Bucur din satul Curcani, judeţul Ilfov, a fost maltratat de comunişti; a murit
în 1951.
Preotul Aurel I. Buda, paroh în Şoimuş-Petreasa, Bihor, născut la 26 martie 1913 în comuna
Ioaniş, Bihor, a fost condamnat în 1952 la doi ani detenţie, pentru "uneltire împotriva ordinii sociale".
6

Preotul Gheorghe Buda din Bucureşti, parohia Oţelari, născut la 28 iunie 1917 în localitatea
Cărpiniştea, judeţul Buzău, a fost arestat în 1952 pentru "uneltire împotriva clasei muncitoare". A fost
închis cinci ani la Canal, Borzeşti, Oneşti, Aiud şi Jilava. Astăzi trăieşte în Bucureşti.
Preotul Constantin Budei (†) a decedat în temniţă la Gherla.
Preotul Dumitru Bujor din Bacău era la Capu Midia prin 1951 - 1952.
Preotul Ioan Buhaciu, născut la 7 ianuarie 1901 la Copălău, Botoşani, paroh în Iaşi, a fost
condamnat de Tribunalul Militar Iaşi la şase luni de închisoare prin sentinţa nr. 237/ 1950, pentru
"favorizarea infractorului".
Preotul Petru Bulea, născut la data de 29 ianuarie 1912 în localitatea Ferendia, Timiş, a studiat
Teologia la Academia din Caransebeş şi la Blaj. A funcţionat ca preot între anii 1942 - 1948. în 1958
a fost arestat, judecat şi condamnat de Tribunalul Militar din Timişoara la şase ani de închisoare. în
1964 devine paroh în Gad, protopopiatul Deta, apoi în localitatea Ian, protopopiatul Oraviţa şi după
aceea la Cerneteaz, protopopiatul Timişoara, unde rămâne până în 1933, când se pensionează.
Preotul Ştefan Bumbac din Constanţa, născut în 1908, deţinut între 1948 - 1957, apoi cu
domiciliu obligatoriu în Bărăgan, la Măzăreni, a fost arestat din nou în 1958, împreună cu soţia şi
copiii, şi eliberat în 1964.
Preotul Ioan Bunaciu din Botoşani a fost arestat în 15 august 1949.
Părintele Ioan Bumedrea, paroh în Cheia, Bran, a fost arestat pentru uneltire şi condamnat la 25
de ani de închisoare, din care a executat cinci.
Preotul Ion Bunca, născut la 16 septembrie 1906 în Lunca Arieşului, Alba, lector universitar la
Institutul Teologic din Cluj, apoi profesor la Seminarul Teologic din aceeaşi localitate, a fost
arestat în 1959 pentru întocmirea unei programe de predare a religiei în şcoli şi condamnat la cinci
ani de închisoare corecţională. A executat pedeapsa la Gherla şi în Balta Brăilei. A murit în anul
1990.
Preotul David Bunescu a fost deţinut politic.
Preot în localitatea Drăgănescu, Giurgiu, Savian Bunescu, născut la data de 3 februarie 1911 în
Stăneşti, Craiova, a fost arestat în 1952 şi închis timp de doi ani în coloniile Galeş şi Valea Neagră, la
Oneşti, Borzeşti şi la Canal.
Preotul Iosif-Coriolan Buracu, născut în 1888 la Prigor, Caraş-Severin, fost deputat naţional
ţărănist, arestat în 1914 de unguri, a fost arestat de două ori şi de comunişti: în perioada 1948 - 1949 şi
între 1952 - 1953. A decedat în 1964.
Preotul Gheorghe Burcă, născut la 25 august 1906 la Cămincasca, Ilfov, a fost închis în
perioada august 1952 - august 1953, pentru activitate în cadrul P.N.Ţ.
Preotul Niţă Burcea, paroh la Stăneşti, Giurgiu, a fost închis între anii 1952-1954.
Preotul Constantin Burduja, născut la 6 aprilie 1911, paroh la Delenii de Sus, Vaslui, a fost
arestat în perioada 1949 - 1954.
Preotul Ioan Cazan, născut la 28 iulie 1908 în comuna Moldoveni, Ilfov, paroh la Grădiştea,
Ilfov, a fost arestat în 1952 şi condamnat prin sentinţa 1251/31. 08. 1956 a Tribunalului Militar
Bucureşti, pentru activitate contra clasei muncitoare. A fost eliberat în 1956.
Preotul Vasile Cazan, născut în 1910, a fost închis doi ani la Galaţi. A decedat în 1961 acasă, la
Ţibăneşti, Brăila.
Preotul Ilic Călăuz din Cehul Silvaniei a fost închis în temniţele comuniste.
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Ieromonahul Nestor Cădaru, născut la 2 august 1909 în comuna Târgşor, Cluj, greco-calolic
trecut la ortodoxie în 1948, stareţ la Mănăstirea Moisei între anii 1957 - 1959, a fost închis în perioada
1959 - 1964, în urma unei condamnări la şase ani închisoare, a Tribunalului Militar Cluj. pentru
"uneltire împotriva ordinii sociale".
Preotul Lucian Călugăreanu din Romanaţi a trecut prin închisorile comuniste.
Preotul Ilie Călugăru (†) din Dolj a decedat în 1961 la Periprava.
Preotul Vereş Căpâlneanu (†) din Uioara, Alba, a fost ucis în 1946 de către secretarul P.C.R.
din localitate, Gyula.
Preotul Ilie Căpăţâneanu, născut la 25 iulie 1892, paroh în Spineni, Olt, şi Slatina, a fost închis
la Canal.
Preotul Coriolan Căpâlnă, născut la 31 mai 1919, în localitatea Şimişna, Sălaj, paroh în
Ilăşmaş şi Creaca, judeţul Sălaj, a fost condamnat de Tribunalul Militar Cluj, prin sentinţa 508/ 19.
11. 1959 la şapte ani de închisoare şi patru ani interdicţie corecţională, pentru "uneltire împotriva
ordinii sociale". După eliberare, în 1964, a slujit în parohiile Creaca, Zalău, Cristolţel şi Vezendiu, Satu
Mare.
Preotul Cărmăniş (†), născut la 1 decembrie 1893, paroh în Fundata, Braşov, a fost arestat în 1949
şi închis la Braşov, apoi la Ocnele Mari, unde a murit în 10 martie 1952.
Preotul Mihai Căşereanu de la biserica Sf. Ilie din Brăila a fost condamnat în 1961 împreună cu
preotul Angliei Gomolea.
Preotul Ştefan Căteanu, paroh în Letea Nouă, judeţul Olt, a fost arestat de Securitate în martie
1958.
Preotul Augustin Câmpeanu, născut la 3 februarie 1903 în localitatea Terpiu, Cluj, paroh la
Crângaşi I, Bucureşti, a fost condamnat pentru "uneltire împotriva ordinii sociale", de Tribunalul
Militar Cluj, prin sentinţa nr. 400/ 1959, la cinci ani de închisoare şi confiscarea averii.
Preotul Vasile Câmpeanu din Mireş, Cehul Silvaniei, a fost arestat în1952.
Preotul profesor Spiridon Cândea de la Academia "Andreiană" din Sibiu, născut la 18 iulie
1902 în localitatea Bogata Olteană, Braşov, a fost arestat din motive politice între anii 1967 - 1968.
Preotul Lazăr Cârja, confesor al garnizoanei Târgu-Mureş, a fost arestat şi condamnat la şase
ani de închisoare pentru activitate anticomunistă, în 22 august 1959. A încetat din viaţă la 9 aprilie
1987, în comuna Arieşeni, Alba, la vârsta de 90 de ani.
Preotul Ştefan Cârlan, născut la 27 decembrie 1913 în Gropeni, Brăila, a fost condamnat de
Tribunalul Militar Galaţi prin sentinţa nr. 189/ 17. 12. 1948 la şapte ani de închisoare, pentru "uneltire
împotriva ordinii sociale". Impresiona prin blândeţe, curăţenie sufletească şi seninătate.
Preotul Radu Cârstea din localitatea Deagurile, Argeş, a trecut prin temniţele comuniste5.
Preotul Valerian Cârstean, născut la 13 septembrie 1905, a fost arestat în perioada iunie 1958
- august 1959. A murit la 2 martie 1964.
Părintele Gheorghe Cârstoiu din Sălătruc, născut la Jiblea în 1911, a fost primul dintre cei şapte
copii ai pădurarului cu acelaşi nume şi ai Mariei. A urmat cursurile Facultăţii de Teologie din Bucureşti
în vremea când decan era Irineu Mihălcescu.
Absolventul Gheorghe Cârstoiu s-a căsătorit cu Elena Mănescu şi au avut patru copii. A fost
hirotonit de episcopul Nicolae Duma pe seama parohiei Şerbăneşti - Păţeşti, unde a funcţionat între
anii 1934 - 1940, când s-a transferat la Sălătruc. Pentru că a dat unor drumeţi flămânzi o bucată de
5

Potrivit mărturiei preotului Emil Marinescu.
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pâine, a fost arestat în 1949. Acuzaţia: "uneltire împotriva ordinii sociale". A fost anchetat la RâmnicuVâlcea, Piteşti şi Craiova şi bătut bestial. În 1951 l-au lăsat acasă, dar anul următor l-au arestat din nou.
Condamnat la muncă silnică, a fost trimis la Canal, apoi transferat Ia Oneşti - Borzeşti, pe şantierul
hidrocentralei.
In 1954 i s-a fixat domiciliu obligatoriu la Dâgla, în Bărăgan, iar în 1958 a fost trimis din nou
în lagăr la Periprava.
Preotul Pompei Ceaca, născut în 1920, paroh la Ceaca, Sălaj6, a fost arestat în 1949 şi condamnat
pentru uneltire, la patru ani de închisoare.
Preotul Gheorghe Cedică, născut la 15 aprilie 1909 la Glăvile, Vâlcea, paroh la Dumitreşti,
Olt, a fost arestat pentru uneltire în perioada 1952 - 1955.
Preotul Lucian Celăreanu, născut la 5 martie 1906 la Balş, Romanaţi, paroh la Osica de Sus, Olt,
a fost arestat pentru uneltire în perioada 1959 -1964.
Preotul Vasile Cenuşă din comuna Traian, judeţul Bacău, născut în 19 ianuarie 1901 în
localitatea Moldoveneşti, Neamţ, a fost arestat de trei ori: în 1948, între 1952-1955 şi în 1956. A trecut
prin închisorile Bacău, Ghencea. Galaţi, Coasta Galeş şi Peninsula.
Preotul Octavian Ceparu, născut în 9 mai 1909 la Cepari, Romanaţi, preot la Cârlogani, Olt, a
fost arestat pentru uneltire, în perioada 1959 - 1964.
Preotul Constantin Cercel, născut la 4 martie 1888 în comuna Ludeşti, Dâmboviţa, paroh în
Pucioasa, Târgovişte, a fost arestat în perioada august 1952 - aprilie 1953, pentru activitate
anticomunistă.
Preotul Cernăianu din Târgu-Jiu se afla în închisoarea din Craiova în 1962.
Preotul Cernei din Ineu, Arad, a fost închis în temniţele comuniste.
Preotul Chehaiciuc, născut la 19 aprilie 1906, paroh la Grindeni, Mureş, a fost arestat în 1948,
pentru uneltire şi condamnat la şase ani detenţie. A trecut prin Braşov, Ocnele Mari, Jilava şi Aiud. A
trăit până în 1995.
Preotul Vasile Cheşcu din Sibiu era închis la Aiud în 1957.Preotul Leonida Chiajacovschi, născut
în 1913 în Basarabia, refugiat după cedarea Basarabiei, a fost arestat în 1952 şi condamnat la patru ani de
închisoare.
Preotul Nicolae Chiculiţă, născut la 12 iunie 1909 în localitatea Căneşti, Galaţi, paroh la
Vlădeşti, Galaţi, a fost închis în perioada 1952 - 1954.
Preotul Aurel Chidandu din Mizieşti, Beiuş, a fost arestat în 1952.
Preotul Sebastian Chilea, născut la 25 decembrie 1907 în Godineşti, Gorj, paroh la Baia de
Aramă, Mehedinţi şi la Craiova, profesor la seminariile teologice din Craiova şi Bucureşti, a fost
arestat în 1959 pentru "uneltire contra ordinii sociale" .
Părintele Ioan Chilim, paroh în Grozeşti, Mehedinţi, s-a născut la 19 august 1913 în localitatea
Butoieşti, Mehedinţi. A fost condamnat în 1959 la cinci ani de închisoare. A executat pedeapsa la
Periprava.
Părintele Gheorghe Chiriac din Bucureşti, născut la 9 decembrie 1909 în localitatea Cârja,
judeţul Bacău, doctor în teologie, cu studii în Germania, Grecia şi Anglia, a fost condamnat de
Tribunalul Militar Bucureşti, prin sentinţa 79/26. 01. 1959, la 15 ani de muncă silnică şi zece ani
degradare civică, cu confiscarea averii, pentru "uneltire contra ordinii sociale". A fost închis împreună
cu părintele Ştefan Bălaşa.
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Ar putea fi vorba de preotul greco-catolic Liviu Ciaca. A se vedea Martiri şi mărturisitori ai Bisericii din România Biserica greco-Catolică, autori Pr. Ioan Bota şi Cicerone loniţoiu, Patmos, 1998
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Preotul Petru Chirică, paroh în Barnoschi, Iaşi, a fost condamnat pentru "uneltire împotriva
ordinii sociale".
Preotul Vasile Chirică din parohia Tălpălăi, Neamţ, a fost arestat în 1959 pentru "uneltire
împotriva ordinii sociale".
Preotul Sabin Chiricescu din Topeşti, Gorj, a fost închis timp de trei ani în temniţele comuniste.
Părintele Toma Chiricuţă de la biserica Zlătari din Bucureşti, născut la data de 6 iulie 1887 la
Odaia-Bursucani, Galaţi, cu studii de teologie la Bucureşti şi Leipzig, cadru universitar, predicator
cunoscut, susţinător şi promotor al apostolatului laic, în cadrul "Oastei Domnului", a trecut prin
închisorile de la Jilava şi Ocnele Mari. A murit la 17 noiembrie 1971 la Bucureşti.
Preotul Ion Chirilă (+) din Crăsnăşeni, Vaslui, a murit de inaniţie la Poarta Albă în 1954.
Preotul Gheorghe Chiriloiu din comuna Cetate a fost arestat la data de 15 august 1952.
Preotul Alexandru Chişcăneanu din Brăiliţa, s-a născut la 4 octombrie 1916 în Brăila. în
anul 1952 a fost condamnat la un an şi jumătate de închisoare. A executai pedeapsa la Galaţi.
Preotul Iacob Chiticaru, protopop de Fălticeni, a fost închis timp de patru ani la Aiud.
Părintele Vasile Chitu, născut la Ciorfângeni, Argeş, în 29 martie 1923, a fost paroh în
localitatea Drujeşti, protopopiatul Curtea de Argeş. Condamnat în 1950 pentru "uneltire împotriva
ordinii sociale", a fost închis un an la Bucureşti, Jilava şi Aiud.
Preotul Sterie Chiţimia, născut la 24 iulie 1911 în comuna Balta Crainici, Mehedinţi, paroh la
Ploştina, Mehedinţi, a fost condamnat pentru "uneltire împotriva ordinii sociale", prin sentinţa nr. 574/
1953 a Tribunalului Militar Bucureşti, la patru ani de închisoare.
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