PREOŢI ŞI DIACONI ARESTAŢI ÎN PERIOADA 1945 -1989
Preotul Gavril Ciceu din localitatea Suciu de Sus, Maramureş, a fost condamnat la patru ani de
închisoare corecţională în 1954, pentru "uneltire împotriva statului".
Preotul Marin Cilă, născut în 1912, paroh în Ploieşti la biserica Buna Vestire, a fost condamnat la
patru ani de închisoare, pentru "uneltire împotriva ordinii sociale".
Preotul Dumitru Cinciu (†) din Craiova a decedat la Periprava în 1961.
Preotul Valerian Ciobanu de la Schitul Muntele Mic a fost arestat în ianuarie 1948, pentru
sprijinul pe care 1-a acordat partizanilor din Semenic.
Preotul profesor Gheorghe Dem. Ciocan de la biserica Sf. Nicolae, din Bucureşti, a fost închis
în perioada iulie 1958 - februarie 1959 fără să fie judecat şi condamnat.
Preotul Dumitru Ciocan (†) din Dolj a murit în detenţie la Periprava.
Preotul Constantin Ciocău, născut la 13 ianuarie 1905 la Săcele -Novaci, Gorj, arestat la 1
ianuarie 1949, s-a aflat la Canal în perioada 15 iunie - 6 noiembrie 1949. Eliberat de la Oneşti la 25
aprilie 1954, a fost arestat din nou la 5 iulie 1959 şi eliberai la 5 iulie 1964 de la Periprava.
Preotul Constantin Ciocârlan de la biserica Sf. Sava, laşi, a trecut prin închisorile comuniste.
Preotul Vasile Ciocârlan din Rediu, laşi, a fost deţinut politic.
Preotul Constantin Ciocoiu, născut la 26 iulie 1906 la Udreşti, Prahova, paroh în satul natal, a
fost arestat de doua ori: prima dată în perioada 1952 - 1954, a doua oară, pentru "uneltire împotriva
ordinii sociale", între 27 noiembrie 1959-16 mai 1960.
Preotul Nicolae Ciocoiu, paroh în localitatea Cordun, judeţul Neamţ, a fost arestat la 15 august
1949 şi condamnat de Tribunalul Militar Iaşi la opt luni de închisoare, pentru omisiune de denunţ.
Preotul Iorgu Ciomag din Buzău a fost arestat în 1948.
Preotul Vasile Ciomârtan, născut la 12 iunie 1908, paroh în localitatea Independenţa,
judeţul Constanţa, a fost arestat în perioada 1956 -1961, pentru agitaţie publică.
Preotul Alexandru I. Ciortan, paroh în Roşiuţa, Gorj, a fost deţinut în perioadele 1952 - 1955
la Canal şi între 1959 - 1964 la Periprava. A decedat în 1978.
Preotul Ioan Ciortea, născut la 19 octombrie 1907 la Teiuş, Alba, a fost condamnat, prin
sentinţa nr. 147/ 1949 a Tribunalului Militar Sibiu, la patru ani de închisoare, iar prin sentinţa nr.
2285/ 15. 07. 1958 a Tribunalului Alba, la şase luni de închisoare.
Preotul Constantin Ciortec, paroh în localitatea Tudor Vladimirescu, Galaţi, s-a ascuns timp de
trei ani, fiind căutat de Securitate. In 1955 s-a predat şi a fost reţinut timp de şase zile doar, deoarece
decretul 253/ iunie 1955 prevedea amnistierea celor fugiţi.
Preotul Iorgu Cioruţă, născut la 30 iunie 1909 în comuna V. Alecsandri, judeţul Tulcea,
paroh la Şteianeştii de Jos, a fost condamnat prin sentinţa 348/ 22. 12. 1962 a Tribunalului Militar
Bucureşti, la doi ani de închisoare şi trei ani interdicţie corecţională, pentru "uneltire împotriva ordinii
sociale".
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Preotul Ioan Ciosu din Bacău a fost deţinut timp de şapte ani la Poarta Albă.
Preotul Alexandru Circă (†) din Ocna-Mureş a murit în 1953 la Aiud. în vârstă de 57 de ani.
Preotul Luca Ciucă, născut la 10 mai 1912 în Petreşti, Dâmboviţa, paroh la Tomşani şi Costeşti
Vale. Dâmboviţa, a fost condamnat la şapte ani de închisoare şi confiscarea averii, pentru "uneltire
împotriva ordinii sociale", prin sentinţa nr. 303/ 28. 09. 1961 a Tribunalului Militar Bucureşti.
Preotul D. Ciuciu, paroh la biserica Mântuleasa, Craiova, a fost deţinut între 1959 - 1964 la
Periprava. A decedat în 1982.
Preotul Petru Ciuhandru din Roşia, Bihor, a fost arestat în 1952.
Preotul Pavel Ciucur s-a născut la 30 august 1918, într-un sat de lângă Caransebeş. După ce a
absolvit patru ani de şcoală primară în satul natal, s-a prezentat la examen la Şcoala normală din
Caransebeş. În anul 1938, pe când era în clasa a VIII-a, a fost eliminat, odată cu instalarea dictaturii
lui Carol al II-lea. în 1939 a absolvit clasa a VIII-a la Şcoala normală din Timişoara şi a luat
examenul de capacitate.
Înrolat în armată în decembrie 1940, a urmat la Piteşti cursurile Şcolii militare de ofiţeri în rezervă.
După 23 august 1944 a fost trimis pe front în Ungaria, de unde, fiind rănit, a ajuns în diferite spitale
din ţară. Şi astăzi mai are o schijă de brand în piciorul stâng.
În anii 1945 - 1947, a urmat cursurile Academiei Teologice din Caransebeş. În 1947 la
Crăciun, a fost hirotonit preot la Episcopia din Caransebeş şi numit paroh la Plugova, în
protopopiatul Orşova. Aici a avut legături cu grupul de luptători anticomunişti din Munţii Domaşnei,
judeţul Caraş-Severin, care au fosl prinşi şi condamnaţi la moarte, în frunte cu Spiru Blănaru. Un alt
luptător cu care părintele Pavel Ciucur a avut legături a fost Gheorghe Cristescu, prins şi el şi executat
de Securitatea din Timişoara.
În dimineaţa zilei de 6 octombrie 1948, preotul Pavel Ciucur a fost chemat la primărie în Plugova
şi arestat de către maiorul Kling, un evreu, şi dus la Lugoj. De aici, a fost condus la Securitatea din
Timişoara de către colonelul Moiş, unde a fost anchetat şi terorizat de către locotenenţii
Schnellbak şi Bugarsky (sârb). într-o zi, anchetatorii au simulat că îl execută, spre a obţine declaraţia
pe care o doreau. După ancheta care a durat două săptămâni, a fost trimis la închisoarea Popa Şapcă.
Aici a stat până la 10 martie 1949, când a avut loc procesul. A fost condamnat prin sentinţa 346/ 1949 a
Tribunalului Militar Timişoara, dosar 2501/ 1948.
După proces a fost transferat în infernul de la Aiud, unde a îndurat frigul, foamea şi prigoana. O
perioadă a lucrat în atelierul pentru produse din lemn al închisorii; orarul era de la ora 23 la 5
dimineaţa. O dată, pentru o simplă privire aruncată în sus în timpul plimbării prin curtea închisorii, a
fost închis la "neagra", unde nici nu îşi mai aminteşte cât l-au ţinut flămând, în frig şi întuneric. După
doi ani la Aiud, a fost trimis la Canal, la cărat de pământ cu roaba. Ultimele patru luni de închisoare le-a
petrecut la Bicaz, unde a lucrat la calea ferată.
La data de 7 noiembrie 1951 a fost eliberat. Acasă şi-a găsit soţia şi copilul, alături de care a
continuat sa trăiască o viaţă grea. După câţiva ani i s-a îmbolnăvit soţia, care a suferit timp de treizeci şi
cinci de ani. Părintele s-a îmbolnăvit şi el. La 1 noiembrie 1979 s-a pensionat.
"Mă rog lui Dumnezeu să primească jertfa vieţii mele şi a soţiei ... " -îşi încheie părintele Pavel
Ciucur impresionanta mărturie, după o viaţă întreagă trăită în slujba Bisericii şi a neamului românesc.
Preotul Dumitru Ciulei, născut la 19 iunie 1911 în localitatea Fântâna, Braşov, paroh la
Hârşeni şi Daia, Braşov, a fost reţinut pentru cercetări între anii 1954 - 1956.
Preotul Victor Ciumăgeanu, născut la 22 martie 1903 la Stăneşti, Vâlcea, paroh la Negoieşti,
Dolj, a fost închis timp de patru ani şi zece luni, pentru atitudine anticomunistă.
Preotul Alexandru Ciurea (†) a decedat în Aiud.
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Preotul Grigore Cîrţină (Cârţână), născut la 20 septembrie 1911 în Călimăneşti, Vâlcea, paroh
în Sălălrucel, a fost condamnat în 1952 la 15 ani de închisoare pentru "uneltire împotriva ordinii
sociale". Eliberat în 1964, a slujit în parohia Berislăveşti, de unde s-a transferat la Sălătrucel.
Părintele Ilie Cleopa de la Mănăstirea Sihăstria, născut la 10 aprilie 1912 în comuna Suliţa,
judeţul Botoşani, era închis la Aiud în 1948.
Preotul Cintoc (†) din Sălaj a decedat în 1952 la Canal.
Părintele Octavian Cocan, născut la 6 februarie 1912 în localitatea Sâmbăta de Sus, preot
în Făgăraş, a fost arestat în 1952 pentru cercetări şi condamnat la 16 luni de închisoare, apoi trimis la
Canal.
Preotul Ioan Cocheci, născut la 16 ianuarie 1908 în comuna Budureasa, Gorj, paroh la
Măineasa, Ilfov, a fost condamnat de Tribunalul Militar Bucureşti, prin sentinţa nr. 547/ 19. 11. 1960, la
cinci ani de închisoare, pentru "uneltire împotriva ordinii sociale".
Preotul Teodor Codilă (†) din Bihor a decedat în mină la Baia Sprie, într-un accident de muncă.
Preotul Ion Codreanu din Voivozi, Bihor, a trecut prin închisorile comuniste.
Preotul Haralambie Cojocaru, născut la 8 octombrie 1906 în comuna Titu, judeţul Dâmboviţa,
paroh în Bucureşti, a fost arestat în 1962 şi condamnat de Tribunalul Militar Bucureşti la cinci luni
de închisoare pentru "uneltire împotriva ordinii sociale".

Părintele Ioan F. Coliţă (†) preot în comuna Cetate, Dolj, a slujit 34 de ani în această parohie şi a
avut nouă copii. Deşi nu a făcut politică, a fost acuzat că este legionar de către un preot care potrivit mărturiei fiicei părintelui Colită, Cornelia - dorea să îi ia locul. În 1952 a fost ridicat de
Securitate şi eliberat în 1954, tară să fie judecat în toată această perioadă. La 15 iunie 1959 a fost
arestat din nou, iar în 6 decembrie 1959 a decedat la Ostrov în raionul Macin, unde se afla la
muncă. Tot acolo, la infirmeria Formaţiei 0957 a murit şi părintele Ion Răducan.
La 15 august 1952, când a fost arestat prima oară, părintele Ioan Colită era la pat, după o
operaţie de ulcer. Colonelul Untaru, care 1-a ridicat, după ce a răvăşit toată casă. Iară să găsească ceva
care l-ar fi putut acuza pe preot, cu un gest de mare cruzime, a lovit-o pe fiica părintelui, Cornelia, cu
capul de pereţi, pentru că a încercat să îl ajute pe bolnav să se ridice. Apoi 1-a îmbrâncit pe preot pe scări.
Acesta a căzut şi s-a rostogolit pe cele 5 - 6 trepte ale casei, până în curte. L-au urcat într-un camion în
care mai erau deja arestaţi preoţii Gheorghc Chiriloiu din comuna Cetate şi Ion Tudor din satul Moreni.
În 1954 s-a întors foarte bolnav şi deprimat; stătea adesea la geam şi privea în gol, plângea Iară să
spună nimic. Fiica părintelui a aliat ulterior cum a fost schingiuit: ars cu fierul roşu în tălpi, atârnat cu
capul în jos i s-au smuls dinţii ...
În perioada cât a lipsit, familia, căreia i-au fost luate de către Primărie lucrurile din casă, până şi
paturile şi alimentele, a ajuns să se hrănească cu spice rămase pe câmp, să doarmă pe scânduri. Femeile
din sat îi mai ajutau cu alimente pe copii.
În a doua perioadă de detenţie, comuniştii I-au supus din nou chinurilor, cu bestialitate:
bătut zilnic pentru că nu reuşea să-şi facă norma, într-o zi a fost călcat în picioare de un caraliu,
lovit cu cizmele în cap, aşa încât, la scurtă vreme, a murit la infirmerie.
Potrivit părintelui Mişu Ionescu, ce se afla atunci închis împreună cu preotul Colită, ucigaşul
părintelui Ioan se numeşte Keleman, fost chelner în Craiova. Domnul Petrică Brâncuş afirmă că preotul
Ioan Colită a fost maltratat de locotenentul de Securitate Molnăr.
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Părintele Gheorghe Coman, tatăl poetei Ana Blandiana, profesor la Timişoara şi Oradea,
participant activ la luptele pentru eliberarea Transilvaniei, a fost condamnat în 1957 şi închis la Aiud.
A decedat după eliberare, în condiţii tragice, la vârsta de 49 de ani.
Preotul Nicolae Coman, născut în 15 aprilie 1912 la Grindeni, Mureş, paroh în Pogăceanca şi
Grindeni, a fost închis între anii 1948 - 1952.
Preotul Pavel Coman, născut la 27 ianuarie 1907 în Zăpodeni, Vaslui, paroh la Unceşti, şi RediuGalian, judeţul Vaslui, a fost condamnat la şase luni de închisoare, prin sentinţa nr. 100/ 1950 a
Tribunalului Militar Iaşi, pentru favorizarea infractorului. în perioada martie - iunie 1952 a fost arestat a
doua oară.
Preotul Gheorghe Comăneci, născut la 1 iulie 1905 în localitatea Caşin, judeţul Bacău, paroh
în Valea Sării, Hârja şi Grozeşti, din Episcopia Romanului, a fost condamnat la trei ani de muncă silnică,
în 1953 şi la zece ani de închisoare, în 1959, pentru "uneltire împotriva ordinii sociale". Eliberat în 1964,
a slujit în parohiile Oprişeşti, Bacău, Copăceşti - Vrancea, Cănieşti, Galaţi şi la Mănăstirea Caşin.
Preotul Gheorghe Comănici, din comuna Nuntaşi, judeţul Constanţa, a fost arestat pentru
activitatea sa în cadrul grupului de rezistenţă anticomunistă Babadag.
Preotul Ioan Comşa, paroh în localitatea Făgăraş, judeţul Galaţi, s-a născut la 30 iunie 1911 în
Făgăraşul Nou, Galaţi. în 1948 a fost condamnat la 18 luni de închisoare pentru "uneltire contra ordinii
sociale".
Preotul Constantin Conciţă, născut la 4 mai 1904 la Ţepu, Galaţi, a fost arestat în 1958, la vârsta
de 54 de ani, şi condamnat de Tribunalul Militar Galaţi la şapte ani de închisoare pentru "uneltire contra
ordinii sociale".
Preotul profesor Constantin din Brăila a fost arestat în 1945 şi închis la Aiud. Impresiona prin
înţelepciunea, cultura şi sufletul sau ales.
Preotul Gheorghe Constantin, născut la 15 noiembrie 1908 la Brădeanu, Buzău, a fost arestat
vreme de un an, în 1948.
Preotul Mihai Constantin, născut la 8 martie 1911 în localitatea Miclăuşeni, Roman, paroh în
Brătuleşti, comuna Strunga, judeţul Neamţ, a fost arestat în 1950 pentru "uneltire contra ordinii
sociale" şi închis cinci ani la Aiud. Văcăreşti, Jilava şi laşi.
Preotul Nicolae Constantin (1895-1981) a fost condamnat la opt luni de închisoare.
Preotul Andrei Constantinescu, născut la 26 noiembrie 1907 în localitatea Dridu, Ilfov, paroh
la Dragalina, Ialomiţa, a fost condamnat prin sentinţa nr. 630/ 16. 07. 1958 a Tribunalului Militar
Bucureşti la zece ani de închisoare pentru "uneltire contra ordinii sociale".
Preotul Constantin Constantinescu din Ploieşti a fost închis în temniţele comuniste.

Preotul Gheorghe Constantinescu din Ciorfângeni, Argeş, a fost închis la Piteşti.
Preotul Gheorghe Constantinescu din Vlăsineşti, Botoşani, născut în 1901, a fost deţinut doi ani
la Canal, între 1952 - 1954.
Preotul Ioan Constantinescu, născut la 16 septembrie 1915 la Mihălăşeni, Botoşani, paroh
la Stâncăşeni, Voineşti şi Săcel II a fost condamnat la 20 de ani de muncă silnică prin sentinţa nr.
118/20. 03. 1959 a Tribunalului Militar Cluj. închis la Aiud, Capu Midia, Ocnele Mari şi Văcăreşti,
a fost eliberat în 1964 şi reîncadrat preot la parohia Buneşti, de unde s-a transferat în Buşag, Maramureş.
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Preotul Ioan Constantinescu (†) din Poienari, protopopiatul Curtea de Argeş, a fost arestat în
1958 şi condamnat la şase ani de închisoare, apoi condamnat la moarte de către Tribunalul Militar al
Regiunii a Ii-a şi executat la Jilava în 19 mai 1959.
Preotul Radu Constantinescu din Avrig, Sibiu, a fost deţinut în închisorile comuniste.
Preotul Varlaam Aurel Constantinescu, născut la 23 iunie 1914 în localitatea Movila din
Basarabia, paroh în Trestiana şi Broscăuţi, Botoşani, a fost condamnat de Tribunalul Militar Iaşi, prin
sentinţa nr. 72/ 1960, la şapte ani de închisoare, pentru uneltire.
Preotul Florian Coraş, născut la Mocira în Maramureş, a fost condamnat la cinci ani de
închisoare.
Părintele Octavian Corbu. născut la 1 noiembrie 1906 în comuna Pociovalişte, Bihor, preot în
parohiile Bagoşul Nou, Variaş şi Boineşti-Oaş, a fost arestat în 1956 şi condamnat la trei ani de
închisoare, cu suspendarea pedepsei, pentru omisiune de denunţ.
Arhimandritul Nifon Nicolae Corduneanu, născut la 19 iulie 1916. secretar al Mănăstirii Neamţ, a
fost arestat în 1959 şi condamnat la şase ani de închisoare, apoi întemniţat la Bacău. Jilava şi Gherla.
Preotul Gheorghe Corlăţeanu, născut la 20 ianuarie 1916 în Pristol, Dolj, paroh la Işalniţa,
Filiaşi şi Pristol, a fost arestat în perioada 24. 06. 1959 -1. 10. 1964.
Preotul Cormănuş (†) din Bran a decedat la Ocnele Mari, în 1952.
Preotul Alexandru Corneanu, născut la 1 octombrie 1912 în comuna Mănăstireni, judeţul
Suceava, paroh în Iludeşlii Mari şi Ungureni, Botoşani, a executat o pedeapsă de 1 1 ani de închisoare la
Aiud, Gherla şi la Canal. A fost condamnat prin sentinţele nr. 384/ 1951 şi 138/ 1958 ale Tribunalului
Militar Iaşi, pentru "uneltire împotriva ordinii sociale".
Mitropolitul Nicolae Corneanu a fost reţinut timp de patru luni la Securitatea din Timişoara şi
anchetat din cauza legăturilor pe care le-a avut cu partizanii din munţi.
Preotul Corniţeseu din comuna Caraula, Dolj, a fost închis în temniţele comuniste şi a murit
la scurtă vreme după ieşirea din închisoare, de unde s-a întors grav bolnav.
Preotul Grigore Cosma din Săcăluşeşti, Neamţ, paroh în Vorniceni, Botoşani şi profesor la
Seminarul din Buzău, a trecut prin închisorile comuniste.
Preotul Ioan Cosma, născut la 8 februarie 1901 la Vutcani, lângă Huşi, paroh la Buciumeni,
Bacău, a fost arestat în perioada octombrie 1959 martie 1960.
Părintele Ştefan Cosma, născut la 11 martie 1913, paroh în Coşovăţ, Mehedinţi, a fost arestat în
1959 şi în 1961, condamnat pentru "uneltire împotriva ordinii sociale" şi închis la Periprava.
Preotul Ioan Cososchi din localitatea Focuri, Iaşi, a fost arestat în 1945 şi închis la Galata, Iaşi.
Ieromonahul Atanasie Costache de la Schitul Bunea, Câmpina, a trecut prin închisorile
comuniste.
Preotul Ion Costache din Chitila, născut la 3 iulie 1905 în comuna Padina, Buzău, a fost
condamnat, prin sentinţa nr. 1073/47 a Tribunalului Militar Bucureşti, la zece ani de închisoare pentru
tipărirea şi răspândirea de manifeste contra colectivizării. A trecut prin închisoarea din Lugoj. La 29
martie 1949 se afla la Jilava.
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Preotul Nicolae Costache, născut în 1903 la Voiceşti, Vâlcea, paroh în localitatea natală, a fost
arestat în 1959 şi condamnat pentru uneltire, la cinci ani detenţie. A trecut prin închisorile de la Piteşti,
Periprava şi Aiud.
Preotul Tudor Costache (†) din Boldeşti, Prahova, a fost ucis în timpul anchetei la Securitatea
din Ploieşti.
Preotul Andrei Costea din Chişirid, Bihor, a fost arestat în 1948 şi condamnat de Tribunalul
Militar Constanţa, prin sentinţa nr. 129/ 1948, la patru ani de închisoare.
Preotul Nicolae Costin din Jibou a fost arestat în 15 august 1952.
Preotul Ştefan Coşaru din Ruşeţu, Buzău, a fost condamnat la doi ani de închisoare.
Preotul Ştefan Coteanu (†), născut la 24 februarie 1912 în localitatea Babele, Giurgiu, paroh în
Letca Nouă şi Tânganu, a fost arestat în 1958 şi condamnat prin sentinţa 1366/8. 07. 1958 a Tribunalului
Militar al Regiunii II Bucureşti. A decedai la Gherla în 9 aprilie 1959, din cauza torturilor şi a
regimului de exterminare la care a fost supus.
Preotul Gheorghe Cotenescu din Sloieneşti, a fost arestat pentru legăturile pe care Ie-a avut
cu grupul Arsenescu, grup ce acţiona în zona Câmpulung, Rucăr, Bran. În 1956 părintele
Cotenescu se afla la închisoarea din Piteşti.
Preotul Ioan Coţofan din Cărpiniş, Maramureş, a fost arestat în 1952.
Preotul Ioan Craia, născut la 18 ianuarie 1907 în localitatea Bănia, judeţul Caraş-Severin,
licenţiat al Facultăţii de Teologie din Cernăuţi, a funcţionat ca preot în parohia Jebel, Timiş, din 1934
până la 14 aprilie 1952, când a fost arestat, judecai şi condamnat la cinci ani de închisoare. După ce a
fost eliberat, a funcţionat ca preot în parohiile Liebling, protopopiatul Deta, Lovrin, protopopiatul
Timişoara şi mai apoi în parohia Bozovici, până în anul 1977 când s-a pensionat. A decedat la 26
decembrie 1978.
Preotul Nicolae Crăcea, născut la 28 iunie 1914 în localitatea Băneasa, Teleorman, a fost
arestat prima oară în 1941 şi condamnat la cinci ani de muncă silnică, pentru "manifestări interzise".
Între 1941 - 1947 s-a aflat în exil, dar s-a întors în ţară şi la 14 mai 1948 a fost arestat.
Eliberat în 1953 şi hirotonit preot în 1955, a fost din nou arestat în 1959 şi condamnat la 16 ani
de închisoare, prin sentinţa 60/25. 04. 1960 a Tribunalului Militar Bucureşti, pedeapsă redusă, în urma
recursului, la cinci ani de muncă silnică şi trei ani degradare civică. A fost închis la Jilava, Ocnele Mari
şi Văcăreşti. Eliberai de la Aiud la 20 august 1964, a slujit în parohia Ciocăneşti, Ilfov, de unde s-a
transferat la Stoieneşti, Prahova.
Preotul Dumitru Crăciun din Timişeşti, Neamţ, a fost închis în temniţele comuniste.
Preotul Crânguşi din Rotunda, Dolj, se afla în închisoarea de la Aiud în 1954.
Părintele Creangă, fost stareţ la Mănăstirea Sihăstria şi duhovnic la Mănăstirea Văratec, a trecut
prin temniţele comuniste.
Preotul Marin Creţu (†) din comuna Zoiţa a murit la Canal, potrivit A.F.D.P. 1 filiala Buzău.
Preotul Dumitru Cristescu a fost închis în perioada august 1952 -august 1953.
Preotul profesor Grigore Cristescu, născut la 24 aprilie 1895 la Craiova, profesor la
Academia Teologică "Andreiană" din Sibiu şi la Facultatea de Teologie din Bucureşti, preot la
biserica Antim, a fost deţinut la Canal.
Preotul Floricel Cristide, născut la 10 ianuarie 1916 la Strejeştii de Sus, Olt, paroh la Lungeşti Stăneşti, a fost condamnat în 1959 la cinci ani detenţie, pentru uneltire. A executat pedeapsa la Poarta
Albă.
1
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Preotul Constantin Crişan, paroh în Moineşti şi Sohodol, Bacău, a fost închis în perioada mai
1952 - mai 1954.
Preotul Ion Crişan, născut la 26 iulie 1919 la Pâncota, Arad, paroh în Archiş, Arad, a fost
condamnat la muncă silnică pe viaţă de Tribunalul Militar Timişoara şi închis în perioada 1958 - 1964.
Preotul Constantin Cronţ, protopop la Galaţi, a fost închis în lagărul de la Caracal.
Preotul Iuliu Cucu, născut la 9 aprilie 1904 în Leşmir, Sălaj, paroh la Sighet, a fost arestat în 15
august 1952.
Preotul Ivan Culighin de la Mănăstirea Antim a fost arestat în ianuarie 1947.
Preotul Savin Cupcea din Berbeşti, Maramureş, a fost arestat în 1952.
Preotul Victor Cupcea, născut la 4 septembrie 1915, în Călineşli, Maramureş, paroh la Fereşti,
protopopiatul Sighet, a fost arestat în perioada 1950- 1953.
Preotul Simion Curea născut în 1894 în Dolu, comuna Zimbor, judeţul Sălaj, paroh în
Zimbor, apoi la biserica Sf. Nicolae din Cluj şi profesor la Academia Teologică din acelaşi oraş, preot
greco-catolic până în 1948 când a trecut la ortodoxie şi a devenit protopop al Clujului, a fost arestat
la 15 august 1952 şi condamnat la cinci ani de închisoare. Eliberat la Crăciunul din anul 1954. a murit la
20 mai 1964.
Preotul Dumitru Cursaru, născut la 21 noiembrie 1908 în comuna Drajna de Jos, judeţul
Prahova, paroh la Târguşoru Nou, Prahova, a fost închis între anii 1952- 1954.
Părintele Macu Cuzmanovici din Moldova Nouă, judeţul Caraş-Severin, s-a născut la 20 aprilie
1914, în localitatea Sicheviţa, judeţul Caraş-Severin. Licenţiat al Institutului Teologic din Sibiu, a fost
hirotonit preot şi a funcţionat din anul 1941 în parohiile Moldova Nouă, Dalboşeţ şi Bucova, până în
1959, când a fost arestat pentru "uneltire împotriva ordinii sociale" şi condamnat la cinci ani de
închisoare, prin sentinţa 167/1960 a Tribunalului Militar Timişoara.
După eliberare a funcţionat, începând cu data de 1 septembrie 1964, ca preot în parohiile
Globurău şi Comloşu Mare, până la 1 mai 1983, când s-a pensionai. A mai trăit până la 10 iunie 1989.
Preotul Nicolae Dabelea, născut la 27 august 1907 în localitatea Stăneşti, Gorj, a fost arestat la
4 iulie 1959 pentru "uneltire împotriva ordinii sociale". Eliberat de la Periprava la 9 mai 1964, a slujit
în parohia Cracu Muntelui, Mehedinţi, de unde s-a transferai la Vălari, apoi la Stăneşti, Gorj.
Preotul Vasile Dabelea din localitatea Bota, Gorj, a fost închis în perioada iulie 1959 decembrie 1960.
Preotul Gheorghe Daliescu, născut la 14 aprilie 1909 a fost închis în perioada august 1952 septembrie 1953. Din ianuarie 1959 a fost paroh în Tg. Jiu până la 1 decembrie 1980, când s-a
pensionat.
Protosinghelul Teodor Teofil Damian, născut la 17 februarie 1902 la Răduleşti, Ilfov, preot la
Mănăstirea Viforâta, Dâmboviţa, a fost condamnat prin sentinţa 493/1959 a Tribunalului Militar
Bucureşti la 15 ani de muncă silnică şi zece de degradare civică, pentru "uneltire împotriva ordinii
sociale".
Diaconul Teodor Damşa s-a născut la 25 decembrie 1919 în localitatea Cotigleţ, judeţul
Bihor. După terminarea studiilor, a funcţionat ca diacon la catedrala din Oradea şi ca profesor de religie la
liceul Emanuil Gojdu din acelaşi oraş. În 1954 a fost arestat şi condamnat la zece ani pentru "uneltire
împotriva ordinii sociale". A trecut prin Gherla, Jilava şi Ostrov.
Preotul Aurel Dan s-a născut în Cenadul Mic, Ungaria, la 7 septembrie 1900. După
terminarea studiilor teologice a fost numit preot în parohia Pustiniş, începând cu 8 decembrie 1925.
La 1 octombrie 1951 s-a transferat în parohia Paniova, protopopiatul Lugoj, şi mai apoi la Sag.
protopopiatul Timişoara, de unde a fost arestat în 1958. Condamnat la opt ani. prin sentinţa nr.
719/1962 a Tribunalului Cluj, pentru "uneltire împotriva ordinii sociale", a fost închis la Gherla. La
30 iulie 1964 a ieşit din închisoare.
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Reintegrat în cler, a fost numit paroh în localitatea Cărpiniş, protopopiatul Timişoara, unde a
funcţionat până la data de 1 ianuarie 1978, când s-a pensionat. A mai trăit până în ziua de Crăciun din
anul 1987.
Preotul Ioan Dan, născut în 1911 la Beiuş, Bihor, paroh în Bălar, a fost închis între 1953 şi
1954 la Salonta, Oradea, Jilava, Giurgiu, Ploieşti şi Piteşti. A slujit, după eliberare, în Petid, Bihor. A
murit în 1975.
Preotul Moise Dancea din Sovrin, Timiş, a fost închis la Gherla.
Ierodiaconul Cristofor Dancu de la Mănăstirea Cernica, a fost condamnat la moarte în 1959,
pedeapsă comutată în muncă silnică pe viaţă. La Aiud era şef de club de reeducare. A fost eliberat în
1964.
Preotul Alexandru Dandeş din Basarabia a avut domiciliu obligatoriu în Bărăgan, în satul Olaru,
în 1958.
Preotul Dan Danielescu din Gârcina, Iaşi, a fost arestat între 1949 -1951, deoarece i s-a găsit o
armă pe care o deţinea fără autorizaţie.
Preotul Cornel Dascălu din Arpaşul de Jos, a fost, potrivit mărturiei părintelui Nichita Bălcscu,
arestat între anii 1956 - 1964 pentru că a spovedit persoane căutate de Securitate. L-a ascuns pe Nichifor
Crainic2. Despre preotul Cornel din satul Lepindea pe Târnava Mică, care l-a adăpostit pe Crainic, scrie
şi Alexandru Cojan3 îşi aminteşte de el şi părintele Victor Dâmboiu, care mărturiseşte că preotul Cornel
Dascălu a avut un comportament exemplar în închisoare.
Preotul Nicolae Datcu din Răduleşti, Ilfov, a fost închis în perioada iulie 1952-aprilie 1954.
Preotul Ioan Datculescu, născut la 28 iulie 1909 în Blejeşti, Ilfov, paroh în Plătăreşti, Ilfov, a
fost arestat de două ori; prima dată în perioada iulie 1952 - aprilie 1954, a doua oară în 1958, când a fost
condamnat la 15 ani de detenţie grea, prin sentinţa nr. 35/26. 02. 1959 a Tribunalului Militar Bucureşti,
pentru activitate contrarevoluţionară.
Preotul Nicolae Dăianu, profesor de teologie, a fost condamnat la 25 de ani de închisoare.
Preotul Ion Dămăceanu din Negrileşti, Galaţi, născut la 9 februarie 1902 în localitatea
Buciumeni, a fost arestat în 1954 şi condamnat prin sentinţa 1372/54 a Tribunalului Militar Bucureşti la
cinci ani de închisoare pentru "uneltire împotriva ordinii sociale". A executat doi ani din această
pedeapsă, la Bucureşti.
Preotul Haralambie Dănescu (†), duhovnic al partizanilor din Munţii Făgăraş, a fost împuşcat
de Securitate în 1952.
Preotul Dănilă din Chiojd, Prahova, a fost arestat în 1958 şi a închis la Jilava, Periprava şi Salcia.
Preotul Dănilă din Curteşti, Botoşani, a trecut prin închisorile comuniste.
Părintele Victor Dâmboiu s-a născut la 29 decembrie 1922 în satul Râuşor, judeţul Braşov,
fiind al unsprezecelea copil al lui Samoilă şi al Rozaliei. Tatăl său a lacul parte dintre luptătorii
"memorandişti" şi a fost judecat în procesul de la Târgu Mureş; a fost coleg de cameră la Gimnaziul din
Braşov cu Şt. O. Iosif.
După patru ani la Şcoala normală din Făgăraş, şi-a continuat studiile la Şcoala normală "Andrei
Şaguna" din Sibiu, între anii 1938 - 1942.

2

Potrivit volumului Mărturisitori de după gratii, p.27

3

În prefaţa volumului Zile alhe, zile negre -memoriile lui Nichifor Crainic publicate de Casa editorială Gândirea. Bucureşti, 1991.
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În 1942 s-a înscris la Teologie, dar a fost luat în armată şi trimis pe front. în anul 1947 şi-a luat
licenţa în teologie şi cea de profesor de religie la Universitatea din Cluj. în toamna aceluiaşi an a fost
hirotonit preot pentru narohia Şinca Nouă, judeţul Făgăraş.
După ce a rostit câteva predici anticomuniste, a fost arestat în 1949 şi dus la Securitatea din
Făgăraş, unde a fost bătut şi apoi eliberat, dar mereu ţinut sub supraveghere.
În anul 1952 s-a transferat în parohia Drăguş devenită vacantă, pentru a putea ajuta partizanii din
munţi cu alimente şi informaţii.
În 1957 a fost arestat şi condamnat la zece ani de muncă silnică pentru "complicitate la crimă de
uneltire". A fost închis în perioada 8 aprilie 1957 - 3 august 1964, la Sibiu, Codlea, Jilava, Galaţi (unde a
fost complet izolat). Brăila şi în Balta Mare a Brăilei, la Salcia şi Stoieneşti.
La eliberare, Arhiepiscopia Sibiului nu l-a mai angajat. A lucrat ca muncitor la o uzină din
Făgăraş, dar după o vreme a fost concediat. Reangajat ca preot misionar, s-a văzut nevoit să lucreze pe
la C.A.P.-uri pentru a câştiga banii necesari traiului.
Părintele Victor Dâmboiu îşi aminteşte de comportamentul exemplar din închisoare al unor preoţi
precum: Cornel Dascăl de la Sibiu, Ioan Fulea -ultima dată preot în Răşinari, părintele Sofian de la
Mănăstirea Antim. precum şi părintele Benedict Ghiuş, apoi părintele Tatu din Sebeşul de Sus,
judeţul Sibiu.
Părintele Victor Dâmboiu consideră că, după ce a ieşit din închisoare, a fost tratat de
conducerea Bisericii ca un trădător. După decembrie 1989 a cerut să fie reangajat ca preot, dar a fost
refuzat de către Consiliul Hparhial Sibiu.
Preotul Tiberiu Dârlea din Galşa, Arad, a fost închis în perioada 1948- 1949.
Preotul Constantin Dârzeianu din Bâltanele, Mehedinţi, a fost condamnat la trei ani de
închisoare.
Preotul Mihai Demetrică a fost arestat la Sagna, Neamţ, şi condamnat la cinci ani de
închisoare.
Părintele Tudor Demian s-a născut la 9 aprilie 1912 la Arad. A fost preot în Arad, Pecica şi
Micălaca Veche. Arestat în 1949 pentru "uneltire împotriva ordinii sociale", a fost condamnat prin
sentinţa nr. 1650/1949 a Tribunalului Timişoara şi închis între 6 ianuarie 1949 - 28 octombrie 1949. în
1958 a fost din nou arestat şi condamnat prin sentinţa nr. 347/1959 a
Tribunalului Militar Cluj. A fost închis la Arad, Timişoara, Aiud, Ministerul de
Interne. Jilava, Salcia, Stoineşti şi Strâmba.
Preotul Constantin Diaconescu, născut la 2 decembrie 1903 în Şuica, Olt, paroh în aceeaşi
localitate, a fost închis în perioada 1948 - 1954 pentru uneltire.
Preotul Marin Diaconescu din parohia Cocu, Vedea, judeţul Argeş, a fost condamnat de
Tribunalul Militar Craiova, prin sentinţa nr. 446/20. 10. 1958. la 20 de ani de muncă silnică, pentru
"uneltire contra ordinii sociale".
Preotul Petre Diaconescu, născut la 26 mai 1909, în localitatea Nemoiu. Vâlcea, paroh la
Vlăngăreşli, Olt şi Mitrolani, Vâlcea, a fost arestat în
1959 şi condamnat la cinci ani pentru uneltire.
Preotul Cezar Diaconu din Oşeşti, Vaslui, a fost deţinut la Canal în perioada iulie 1952 - mai
1954 şi arestat din nou între 1961-1963.
Preotul Constantin Diaconu născut la 14 noiembrie 1903 la Tg. Ocna. paroh în localitatea
N. Bălcescu, Ialomiţa, a fost arestat în perioada 21 octombrie 1953 - 19 ianuarie 1954, pentru răspândire
de publicaţii interzise.
Preotul Constantin Diaconu, născut la Goleşti, Topoloveni, judeţul Argeş, paroh la Golăneşti Deal,
Teleorman, a fost condamnat prin sentinţa 1464/1958 a Tribunalului Regiunii Bucureşti, pentru
deţinere de aur, la şase luni de închisoare.
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Preotul Petre Diaconu, paroh la Bohotin, Iaşi, a fost condamnat la 12 ani de închisoare, prin
sentinţa nr. 593/1958 a Tribunalului Militar Iaşi, pentru "uneltire împotriva ordinii sociale".
Preotul Tiţu Diaconu născut în 1907, la Găleşeşti, Argeş, paroh în satul natal, a fost deţinui
între 1952 - 1954 şi 1959 - 1962, pentru uneltire.
Preotul Vasile Didoacă, născut în 1915 la Pietrari, Dâmboviţa, paroh în localitatea natală, a
fost arestat în 1952 şi condamnat la şapte ani de închisoare, pentru "uneltire împotriva ordinii
sociale". A fost deţinut la Aiud.
Preotul Dijmărescu din Schela, Gorj, era închis la Craiova în iarna lui
1953.
Preotul Constantin Dilă (†) din Bărboi, Mehedinţi, a decedat la Periprava în 1961.
Protopopul Dima din Petroşani, Hunedoara, arestat în 1946 cu lotul minerilor din Ghelari Teliuc, se afla 1947 la Văcăreşti.
Arhimandritul Ştefan Dima, născut la 20 septembrie 1907 în comuna Petana Slivna, Galaţi,
paroh în Călăraşi, a fost condamnat prin sentinţa 2597/1950 la cinci ani de temniţă grea, iar în
1957, din nou arestat şi condamnat la patru ani de închisoare. Între 1962 - 1964 a avut domiciliu
obligatoriu la Perieţii Noi în Bărăgan.
Preotul Gheorghe Dimitriu, născut la 25 ianuarie 1914 la Sineşti, paroh la Brăieşti, Sineşti şi
Adăşeni, Iaşi, a fost arestat în perioada 1952 - 1954 şi 1957 - 1964. Condamnat prin sentinţa nr.
416/1957 a Tribunalului Militar Iaşi, a executat pedeapsa la Suceava, Aiud şi Canal.
Preotul Nicolae Dimitriu (Dumitru) din Miclesti, Vaslui, a fost arestat în 1952, iară
condamnare. Operat la rinichi în timpul detenţiei la Canal, a murit la o lună după eliberare.
Preotul Ion Dincă, născut la 1 ianuarie 1911 în Cordeşti, Gorj, paroh la Călimăuţii de Jos în
Basarabia şi în satul natal, a fost arestat şi condamnat prin sentinţa 238/23. 04. 1959 a Tribunalului
Militar Craiova, la zece ani de închisoare, pentru "agitaţie duşmănoasă".
Preotul Nicolae Dinescu (Donescu) (†) din Şuiei, Argeş, partizan în grupul colonelului
Arscncscu, a fost împuşcat în 1952.
Preotul Nicolae Dinescu din protopopiatul Buzău a fost închis în perioada 1951-1955.
Părintele Nicolae Dinu, născut la 7 octombrie 1908 în Voineşti, Dâmboviţa, paroh în satul
natal, a fost arestat de două ori: prima dată în perioada 15 august 1952 - 3 septembrie 1953, a doua
oară în decembrie 1958, când a fost condamnat la 18 ani de muncă silnică de Tribunalul Militar
Bucureşti, prin sentinţa nr. 907/8. 09. 1959.
Ieromonahul Ion Nicodim Dinulescu, născut la 11 mai 1935 la Carpeni, lângă Curtea de
Argeş, intrat în mănăstire la 13 ani, vieţuitor al Mănăstirii Râmeţ, al Schitului Peştera Ialomicioarei,
apoi al Schitului Ciocanul - Muscel şi, în cele din urmă, al Schitului Slănic, Muscel, a fost arestat în
perioada noiembrie 1955 - aprilie 1956 pentru exercitare abuzivă de funcţiuni şi, a doua oară, pentru
port ilegal de uniformă, între decembrie 1956 - august 1957.
Preotul Gheorghc Diţă, născut la 15 noiembrie 1911 în comuna Deagurile, Costeşti, judeţul
Argeş, slujitor la Mănăstirea Bistriţa, Vâlcea, apoi în parohiile Bodeşti şi Drăgăneşti, Vâlcea, a fost
arestat şi condamnat la 15 ani de muncă silnică, cinci ani degradare civică şi confiscarea averii, prin
sentinţa nr. 3/16. 01. 1960 a Tribunalului Militar Bucureşti, pentru "uneltire împotriva ordinii sociale".
A fost eliberat în 1964.
Preotul Gheorghe Doară, născut la 18 iunie 1896 în Stroeşti, a fost arestat în perioada 1959 1962 pentru uneltire.
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