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PREOŢI ŞI DIACONI ARESTAŢI ÎN PERIOADA 1945 -1989 
 

Ieromonahul Iosafat de la Schitul Pahomie a fost arestat şi torturat. 

Părintele Ioan Iovan, duhovnicul Mănăstirii Vladimireşti, a fost arestat şi condamnat la 
închisoare pe viaţă, pentru îndrăzneala cu care 1-a mărturisit pe Hristos. Nu puţine sunt amintirile 
celor care l-au întâlnit în închisoare, despre purtarea sa exemplară. Azi trăieşte la Mănăstirea Recea, 
judeţul Mureş. 

Preotul Haralambie Irimescu din Ghizdăveşti, Dolj, a fost condamnat pentru uneltire, la 
nouă ani de închisoare. 

Preotul Emil Irini din Rebrişoara, Bistriţa-Năsăud, a fost închis la Aiud. 

Preotul Ioan Isac (�) din Zlaşti, Hunedoara, arestat în 1958, a murit la Gherla în 1963. 

Preotul Nicolae Isbăşoiu, născut la 25 decembrie 1951, în Albeşti, Argeş, paroh la Goleşti, 
Argeş, a fost condamnat prin sentinţa 190/8. 04. 1960 a Tribunalului Militar Craiova la trei ani de 
închisoare şi confiscarea averii pentru "uneltire împotriva ordinii sociale". 

Arhimandritul Gherasim Iscu (+), stareţul Mănăstirii Tismana, Gorj, născut la 25 decembrie 1951, 
a făcut parte din grupul de rezistenţă Oltenia, condus de generalul Ion Carlaonţ. La Tismana era centrul 
grupului. 

Arestaţi, membrii grupului au fost anchetaţi la Securitatea Craiova de către colonelul Vasilescu şi 
căpitanul Oancă. Martirul Gherasim Iscu a suportat toate chinurile născocite de minţile bolnave ale 
călăilor săi, fară să recunoască ceva sau să denunţe pe cineva. 

La fel ca ceilalţi membri ai grupului, părintele Gherasim Iscu a fost condamnat la 5 ani de 
închisoare. De la Craiova l-au mutat la Aiud, unde i s-au luat hainele monahale şi a rămas doar în 
cămaşă, bolnav de plămâni. S-a stins în primăvara anului 1950, ca mărturisitor al Bisericii. 

Părintele Constantin Hodoroagă, de la care avem toate datele privitoare la arhimandritul 
Gherasim Iscu, îşi mai aminteşte că stareţul de la Tismana îi uimea prin ţinuta sa pe toţi cu care a fost 
împreună închis.  

Preotul Gheorghe Ispas din Daia Română, Alba, a fost persecutat şi închis în 1950, fiind acuzat că 
este chiabur. A trecut pe la Gherla. 

Preotul Leon Istrate, născut la 17 iulie 1904 în comuna Valea Rea, Vaslui, paroh în Toporăşti, 
Voineşti, Tupilaţi, Molăieşti, Lunca Banului şi Oţetoaia, toate din Eparhia Romanului şi Huşilor, a 
fost condamnat la opt ani de închisoare, prin sentinţa 300/1960 a Tribunalului Militar Iaşi, pentru 
"uneltire împotriva ordinii sociale". A fost eliberat în 1964. 

Preotul Teodor Istrate, fiul lui Mihai şi al Radei, născut la 25 mai 1914 în comuna Floru, 
judeţul Olt, paroh la Dobroteşti, Dolj, a fost arestat în perioada martie 1961 - aprilie 1962, pentru că i-a 
îndemnat pe ţărani să nu se înscrie în G.A.C.-uri. 

Părintele Voicu-Horaţiu Iuga a fost paroh în localităţile Pecica, Minişu de Sus şi Petru 
Groza. Arestat în 1971 pentru "uneltire împotriva ordinii sociale", a fost închis la Oradea, Aiud şi 
Văcăreşti. 

Preotul Ilie Iurăceanu, născut în Corni la 20 iunie 1929, a fost paroh în localitatea natală şi la 
Botoşani. Arestat în 1952 pentru atitudine contra regimului, a fost închis la Canal. 

Preotul Nicolae Ivan din Focşani era în 1945 deţinut în lagărul de la Caracal 

Preotul Constantin Ivănescu din Buzău a fost condamnat între anii 1951 - 1953. 
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Preotul Gheorghe Ivănescu din Cotiglet, Bihor, a fost arestat în 1960 şi condamnat de 
Tribunalul Militar Timişoara la opt ani de închisoare corecţională. 

Preotul Jacotă din Suceava era în lagărul de la Caracal în 1945. 

Preotul Gheorghe Jealna din parohia Berechiu, Bihor, era arestat în mai 1953. 

Preotul Vasile Jigău din Buhuşi, născut la 13 decembrie 1904, preot la Scorţeni, a fost arestat în 
mai 1947. 

Preotul Dumitru Jijăescu, născut la 17 februarie 1908 în Poboru, Olt, condamnat la şase ani în 
1952, a fost deţinut la Piteşti şi Canal. Eliberat în 1953, împreună cu 50 de preoţi din Eparhia 
Râmnicului şi Argeşului, dar arestat din nou în 1958, a fost condamnat la 15 ani de muncă silnică, 
prin sentinţa 626/13. 12. 1958 a Tribunalului Militar Craiova. închis la Piteşti, Ocnele Mari, Galaţi, 
Salcia, Grădina şi Periprava, a ieşit din închisoare în 1964. 

Preotul Jilavu din comuna Crucea, Neamţ, a fost închis în temniţele comuniste. 

Preotul Nicolae Jolonovschi, născut la 23 iunie 1911 în Badracii Vechi, Basarabia, paroh în 
Darabani şi Atachi din Eparhia Hotinului, apoi în Ciclova Română, în Episcopia Caransebeşului, a 
fost deportat cu întreaga familie în perioada iunie 1951 - octombrie 1955. 

Preotul Ioan Juncu, născut la 30 aprilie 1913, paroh în Văleni, Roman, a fost închis între 
1948-1956 pentru uneltire. Arestat din nou în perioada 1959 - 1960, a executat pedeapsa la Suceava, 
Aiud, Canal, Baia Sprie şi Gherla. 

Preotul Jura din Jieţ, Hunedoara, a fost deţinut politic. 

Preotul Ladunga din comuna Bârseşti, judeţul Vrancea, a fost închis în temniţele comuniste. 

Neculai G. Lascăr din Asău, Bacău, născut în 1901, deţinut între 1952 - 1954, a trecut pe la 
Canal. 

Preotul Toma D. Lascăr, născut în Comăneşti, Bacău, la 2 februarie 1910, paroh la Râpile şi 
Larga, judeţul Bacău, a fost închis în perioada 1952 -1954. 

Preotul Ioan Lascu din Bran a fost închis în temniţele comuniste. 

Preotul Dumitru Laslău, născut la 9 mai 1910 în Ormindea, judeţul Hunedoara, paroh la 
Chişcădaga, Hunedoara, a fost condamnat la cinci ani de închisoare pentru "uneltire împotriva ordinii 
sociale", prin sentinţa 184/ 30. 08. 1964 a Tribunalului Militar Timişoara. 

Preotul Aurel Lazarov (�) din localitatea Dulgheru, Constanţa, paroh în Hârşova, arestat pentru 
că a activat în cadrul grupului anticomunist Babadag şi închis la Cavnic, apoi la Baia Sprie în 1953, a 
decedat la Aiud în 1960. 

Preotul Vasile Lazăr, născut la 26 martie 1927 la Grozeşti, Iaşi, paroh la Bârnova şi în Iaşi, a 
fost condamnat la şapte ani de închisoare, prin sentinţa 272/13. 05. 1960 a Tribunalului Militar Iaşi, 
pentru "uneltire împotriva ordinii sociale". Eliberat în 1964, a slujit în parohiile Oprişeni şi Holboca, 
Iaşi. 

Preotul Florian Lazia din Nimăieşti, Bihor, a fost arestat în 1955 pentru "favorizarea 
infractorului". 

Preotul Iliuţă Lăcătuşu din Buiceşti, Mehedinţi, a trecut prin închisorile comuniste. 

Preotul Constantin Lăcrinţeanu, născut la 20 decembrie 1910, paroh la Gvardiniţa şi Desa, Dolj, 
a fost închis în perioada 1959 - 1964. 
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Preotul Ştefan Lăpuşneanu, paroh în Urlaţi, Prahova, a fost arestat în perioada august 1952 - 
septembrie 1953. 

Ieromonahul Emilian Lăstun de la Mănăstirea Dintr-un Lemn, născut la 18 august 1987 la 
Popeşti, Vâlcea, a fost închis pentru uneltire între anii 1952- 1954. 

Preotul Aurel Lăzărescu (�) din Pleşoi, Dolj, arestat şi condamnat în mai multe rânduri - ultima 
oară în 1952 - pentru refuzul de a ceda statului pământul personal şi al parohiei, torturat la Securitatea 
din Craiova, a murit şi a fost aruncat, probabil, într-o groapă comună din cimitirul Sineasca, Craiova. 

Preotul Gherasie Lăzărescu din Brăila a fost condamnat la doi ani de închisoare. A decedat după 
eliberare. 

Preotul Ştefan Lefter a fost condamnat de două ori: prima dată la trei, apoi la cinci ani de 
închisoare. 

Preotul Mihai Leicu din Sibiu a fost deţinut politic. 

Preotul Constantin Lembrău, născut la 13 noiembrie 1914 în localitatea Independenţa, 
judeţul Constanţa, paroh la Adamclisi, a fost arestat de două ori: în perioada iulie 1952 - aprilie 1954 
şi între decembrie 1958 -februarie 1961. 

Preotul Dumitru Leon, născut la 5 mai 1913 în Slobozia, paroh la Mirceşti şi Cogeasca, Iaşi, apoi 
la Ţibăneşti, Botoşani, a fost arestat în perioada 1952 - 1954 pentru "uneltire împotriva ordinii sociale".  

Preotul Iacob Leonid din Caracal s-a aflat între 1949 - 1954 la Craiova, în detenţie. A murit în 
1956. 

Preotul Alicsandru Gh. Leu, născut în mai 1920 în localitatea Silistraru, Brăila, a slujit în 
parohiile Sarinasuf, Tulcea, Tufeşti - Brăila, Osmanu (Unirea), Brăila, Dumitreşti, judeţul Vrancea, 
Surdila Găişeanca, judeţul Brăila şi la Episcopia Buzăului. Pe când se afla la Osmanu, a fost arestat 
timp de aproape cinci luni la Securitate, pentru cercetări. Publicăm textul adresei nr. 3019/ 1993 a 
Parchetului General, Secţia Parchetelor Militare: 

Domnului 
Leu G. Alexandru 

- Bucureşti, str. C. F. Robescu, ap. 18, sector 3 - 
La cererea dvs., vă comunicăm că din dosarul penal nr. 516 rezultă că în perioada 22 august 

1952 - 12 ianuarie 1953 aţi fost cercetat în stare de arest de organele fostei securităţi a regiunii 
Galaţi, pentru manifestări contra regimului democrat popular. 

Cauza a fost clasată din lipsă de probe. Vă trimitem clişeul pozelor ce vi s-au făcut la arestare. 

PROCUROR MILITAR ŞEF ss. Indescifrabil. Părintele Alicsandru Leu a murit la 16 iunie 
1995. 

Preotul Vasile Leu din comuna Oancea, Galaţi, preot la Iaşi, după aceea confesor la Spitalul 
Colentina din Bucureşti, caterisit în 1950 deoarece a fugit din ţară în '48, a fost arestat de K.G.B. şi dus 
la Moscova în 1952, apoi transferat în ţară şi condamnat la moarte prin sentinţa 2417/20. 11. 1954 a 
Tribunalului Militar Bucureşti, pedeapsă comutată în muncă silnică pe viaţă. în 1964 a fost eliberat de la 
Aiud. 

Preotul Nicolae Levu, născut la 25 martie 1905 în localitatea Gopeş din Macedonia, paroh în 
Paicu şi Pietrele, Ilfov, şi în Nucşoara, Prahova, a fost condamnat prin sentinţa 863/12. 07. 1949 a 
Tribunalului Militar Bucureşti şi deţinut la Jilava între 1948 şi 1950. Arestat din nou şi condamnat la 
zece ani de închisoare, prin sentinţa 731/3. 08. 1958 a aceluiaşi tribunal, pentru "uneltire împotriva 
ordinii sociale", a fost închis la Aiud, apoi la Canal până în 1964. A decedat la Bucureşti în 28 februarie 
1986. 
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Ieromonahul Lică Varlam a fost închis la Târgu Ocna. 

Părintele Virgil Limberea, născut la 21 august 1920 în Piteşti, Argeş, a fost preot în parohia 
Cepari, protopopiatul Curtea de Argeş. Condamnat în 1948 la şase ani de închisoare, pentru 
"uneltire împotriva ordinii sociale", a trecut prin închisorile Jilava, Gherla şi Văcăreşti. 

Preotul Valeriu Literat, născut la 5 aprilie 1885 la Luta, lângă Făgăraş, a fost preot în 
comuna natală după ce a absolvit Facultatea de Teologie din Sibiu şi Filologia la Cluj. în perioada 
1951 - 1953 s-a aflat în temniţele comuniste. 

Preotul Gheorghe Liţiu, născut la 16 februarie 1919 în localitatea Roit, Bihor, paroh la Arad-
Şaga şi profesor la Academia Teologică din Arad, a fost închis pentru uneltire în perioada 1960 - 1964. 

Preotul Boris Lizo, născut în Basarabia, paroh în localitatea Coarnele Caprei, Iaşi, a trecut prin 
închisorile comuniste. 

Părintele Nicolae Lîlă s-a născut la 11 ianuarie 1924 în localitatea Tâmboeşti, judeţul Vrancea, 
unde mai târziu a slujit ca preot. 

După ce a obţinut licenţa în teologie şi s-a căsătorit, a fost hirotonit preot la 21 noiembrie 1946 pe 
seama parohiei Mircea Vodă, judeţul Brăila. în aprilie 1948 s-a transferat în localitatea natală, de 
unde a fost arestat în februarie 1950. Dus la Râmnicul Sărat în beciurile Securităţi spre a fi cercetat, a 
fost anchetat de ofiţerii Lungu şi Lupu, care l-au supus la chinuri grozave. 

În octombrie 1950 a fost transferat la Penitenciarul Galaţi şi judecat de Tribunalul Militar din 
acelaşi oraş. Pedeapsa iniţială de şase ani, dată prin sentinţa 1396/1950 pentru "uneltire împotriva 
ordinii sociale", i-a fost redusă la cinci ani. 

Închisoarea din Galaţi avea un regim de exterminare: iarna, într-o celulă cu geamurile deschise, 
iară nimic pe jos, câte două persoane, vara, zece - cincisprezece deţinuţi într-o celulă. în primăvara lui 
'52 a fost scos la munci şi mutat în lagărul de la Poarta Albă. Aici a lucrat la încărcatul vagoanelor; 
cum normele erau aproape imposibil de îndeplinit, adesea deţinuţii care nu le realizau nu primeau 
mâncarea, drept pedeapsă. De acolo a fost mutat în lagărul de la Peninsula, la spart piatră pentru calea 
ferată. La Peninsula s-au constituit două brigăzi formate numai din preoţi, care erau supuse unui 
regim şi mai sever decât ceilalţi deţinuţi politici. Ziua munceau, noaptea erau treziţi şi bătuţi de către un 
brigadier. 

Înainte de a fi pus în libertate, la 31 ianuarie 1955, a lucrat o vreme şi pe un şantier din Constanţa, 
la cioplit piatră. 

De la 1 Decembrie 1976,  părintele Nicolae Lîlă este pensionar. 

Arhimandritul Nicolae Narcis Luchian de la catedrala mitropolitană din Iaşi, născut la 6 
octombrie 1903 la Târgu Frumos, a fost reţinut pentru cercetări în perioada 1948 - 1950,  iară să fie 
judecat.  

Preotul Victor Lungănoiu, născut la 13 februarie 1911 în comuna Alunu, Vâlcea, paroh la Oata, 
Craiova, a fost internat în diferite colonii de muncă în perioada 1950 - 1964. 

Preotul Constantin Lungeanu de la biserica Buna Vestire din Iaşi, a fost arestat în 1947 
împreună cu toată familia. 

Preotul Gheorghe Lungeanu din Vlaşca a trecut prin închisorile comuniste. 

Preotul Ioan Lungcanu, născut la 24 iunie 1908 în Bascov, Argeş, paroh în Pietrele, Ilfov, a 
fost arestat în mai 1948 şi condamnat pentru activitate contra clasei muncitoare la opt ani de 
temniţă grea, prin sentinţa 197/7. 03. 1950 a Tribunalului Militar Bucureşti,   pedeapsă prelungită în 
1956 cu încă un an, la care s-a mai adăugat un an de domiciliu obligatoriu în Bărăgan şi încă patru 
de închisoare. 

Preotul Gheorghe Lungu din Segarcea, Teleorman, a fost condamnat la opt ani detenţie şi închis 
la Midia. 
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Preotul Gheorghe N. Lungu din comuna Gruiu, judeţul Ilfov, născut la 26 februarie 1926, a fost 
arestat în 1951 şi închis trei luni la Jilava pentru "uneltire împotriva ordinii sociale". 

Preotul Ion Lunguleasa din Vlădaia, Mehedinţi, a fost arestat în 1959 şi condamnat la nouă ani 
de temniţă grea. În 1959 era închis la Gherla iar în 1960 se afla în lagărul de muncă de la Salcia. A fost 
eliberat în 1964. 

Protopopul Ioan Lupaş, profesor de istorie la Universitatea din Cluj, academician, deputat în 
Parlamentul României Mari, a fost închis de două ori de unguri, în 1907 şi în 1916. Arestat din nou în 
1948, a fost închis la Aiud şi Gherla. 

Ieromonahul Ioan Lupei, născut la 1 ianuarie 1928 în comuna Agârbiciu, judeţul Sibiu, 
slujitor la Mănăstirea Hodoş-Bodrog, Arad, a fost arestat în 1959 şi condamnat de Tribunalul Militar 
Timişoara pentru "uneltire împotriva ordinii sociale" la şapte ani de închisoare. A executat pedeapsa la 
Timişoara, Arad, Gherla, Periprava, Grind şi Tulcea. Eliberat în 1964, a slujit în parohiile Mădrigeşti, 
Bodrogu Vechi şi Bruznic. 

Preotul Ion Lupescu din Viişoara, judeţul Bacău, era arestat în 1959. 

Preotul Ioan Lupinea, născut la 7 iulie 1907 la Gruni, Caraş-SeverinT paroh în satul natal, a fost 
arestat în 1948 şi închis trei ani la Aiud, după care a avut încă cinci ani domiciliu forţat. 

Preotul Ioan Lupşa (�), născut la 17 aprilie 1896 la Runcuşoru, Mehedinţi, condamnat prin 
Sentinţa 115/1950 a Tribunalului Militar Sibiu, a fost executat la 24 mai 1951. 

Preotul Constantin Lupu, născut la 8 noiembrie 1906, paroh în Brăteşti şi Răcăceni, Bacău, 
apoi în localităţile Brustur, Neamţ şi Prisaca, Iaşi, a fost condamnat la şase ani de închisoare în 1959 
pentru "uneltire împotriva ordinii sociale". 

Preotul Vasile Lupu, născut la 27 martie 1911, paroh în Fereşti, Vaslui, a fost închis în 
temniţele comuniste în perioada iulie 1952 - aprilie 1954. 

Preotul Macedoneanu (+) a murit la Tg. Ocna în 1952 sau 1953. 

Diaconul Aurel Macovei a fost arestat în 1959 şi condamnat la patru ani de închisoare. A tr 
Gherla. 

Protopopul Magheru (�) din Arad a fost împuşcat în 1945, după ce revenise din lagărul de la 
Caracal. 

Preotul Lazăr Magheţ din Glimboca, judeţul Caraş-Severin, s-a născut în localitatea Zorlenţu 
Mare la 23 noiembrie 1924. După terminarea Institutului Teologic din Sibiu a funcţionat ca preot în 
parohiile Zorlencior, Glimboca şi Văliug din judeţul Caraş-Severin, până în 1959 când a fost arestat şi 
condamnat la 15 ani de închisoare. La 1 august 1964 a fost eliberat din Penitenciarul Ostrov. Reîncadrat 
în cler, a devenit paroh în localităţile Dezeşti, Cuptoare - Secu, Zorlenţu Mare şi Iablaniţa; la 1 iulie 
1986 s-a pensionat. 

Preotul Emil Man din Almaşu Mare, Bihor, a dispărut la 15 august m1952. 

Preotul Ene Manea, paroh în Hârşova, judeţul Constanţa, a fost arestat timp de nouă luni în 
1950. 

Preotul Marin Manole din Lehliu a fost arestat de Securitate în 1950.  

Preotul Nicolae Manoliu, născut la 27 iulie 1898 în localitatea Adam, judeţul Vaslui, paroh în 
Bucureşti, a fost condamnat pentru "omisiune de denunţ" la doi ani de închisoare prin sentinţa 
131/25. 02. 1952. 
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Preotul Dumitru Manta, născut la 30 ianuarie 1903 în localitatea Deleni, Vaslui, slujitor la 
Mănăstirea Caşin din Bucureşti, a fost condamnat prin sentinţa 166/8. 09. 1959 a Tribunalului Militar 
Bucureşti, la 20 de ani de muncă silnică şi zece ani degradare civică, pentru "uneltire împotriva ordinii 
sociale". 

Preotul Ion Manu, născut la 9 iulie 1904 în localitatea Pucheni, Moşneni, Prahova, paroh la 
biserica Sf. Vasile din Ploieşti, apoi la Călineşti, lângă Câmpina, a fost închis în temniţele comuniste în 
perioada 15 august 1952-12 septembrie 1953. 

Preotul Marcău (�)  din Tg. Jiu a decedat în detenţie. 

Preotul Dumitru Diomid Marciuc, născut la 18 decembrie 1912 în Belceşti, Iaşi, a fost închis în 
perioada septembrie 1959 - iulie 1964. 

Preotul Ioasaf Marcoci, paroh în comuna Deda, Bistriţa, a fost arestat împreună cu părintele 
Filaret Gămălău şi condamnat pentru ajutorul dat luptătorilor din munţi. 

Preotul Ştefan Marcu din Nistoreşti, Vrancea, a fost arestat după ce zeci de sate din Vrancea s-
au răsculat împotriva colectivizării - acţiune soldată cu mii de arestări, sute de morţi şi cu pustiirea 
multor schituri şi mănăstiri. în închisoarea de la Aiud a refuzat "reeducarea". Avea o conduită 
exemplară; era modest şi cultivat. 

Preotul Toma Marcu1, paroh în Buftea, Ilfov, şi la Atârnaţi, Teleorman, condamnat la doi ani 
de închisoare, a executat pedeapsa, între 1952-1954,  la Poarta Albă. 

Preotul Constantin Marin a fost arestat în 1952 împreună cu preoţii Tudose Grigore din Tecuci şi 
Bejiru Gheorghe.  

 
Preotul Ivan Marin, paroh în localitatea Puntea-Greci, judeţul Dâmboviţa, a fost închis în 

perioada 16 august 1952 - 15 august 1953. 

Preotul Tudor Marin, născut la 17 iulie 1911 în Mihăileşti, Ilfov, paroh la Hobaia, Giurgiu, a 
fost arestat în 1952 şi închis patru ani la Jilava pentru "uneltire împotriva ordinii sociale". 

Preotul Alexandru Marinescu, născut la 23 martie 1901 în comuna Creţeni, Vâlcea, paroh în 
Mologeşti, a fost arestat şi condamnat la cinci ani de închisoare pentru uneltire, prin sentinţa 645/5. 09. 
1959 a Tribunalului Militar Bucureşti. A executat pedeapsa în perioada 1959 - 1964. 

Părintele Anghel N. Marinescu, paroh la Sâmbureşti, Olt, s-a născut la 13 februarie 1913 în 
comuna Dobroteasa, Olt şi a fost hirotonit pentru parohia Stoileşti - Popeşti, Argeş. Condamnat 
pentru uneltire în 1959 la un an şi şase luni detenţie, a fost închis la Piteşti. 

Preotul Constantin Marinescu din Măldăieni, Teleorman, a fost arestat în 1956. 

Preotul Dumitru Marinescu, născut la 8 iunie 1908 în localitatea Vata, Olt, paroh în Tătuleştii 
de Jos, Olt, a fost schingiuit la Securitatea Piteşti în 1958, apoi condamnat la zece ani de temniţă grea. 
A trecut pe la Jilava şi Gherla. 

Preotul Dumitru Gh. Marinescu, născut la 20 ianuarie 1907 în localitatea Colanu, judeţul 
Dâmboviţa, paroh în comuna natală, a fost condamnat prin sentinţa 907/8. 09. 1959 a Tribunalului 
Militar Bucureşti la 18 ani de muncă silnică, şapte ani degradare civică şi confiscarea averii, pentru 
"crimă de uneltire împotriva ordinii sociale". în 1964 a fost eliberat de la Aiud. 

Părintele Emil Marinescu, născut la 13 ianuarie 1919, în localitatea Dobroteasa, regiunea Piteşti, 
hirotonit la 25 martie 1943, a fost arestat în 1959 pentru "uneltire împotriva ordinii sociale", anchetat şi 

                                                           
1 În volumul Biserica întemniţată, România 1944 - 1989, publicat de Institutul pentru Studiul Totalitarismului, Bucureşti 1998, apare 
şi Marcu Toma, născut la 13 iunie 1912 în comuna Puntea Greci, Dâmboviţa, paroh în Creţuleşti, Fălcoianu, Dâmboviţa, închis în 
aceeaşi perioadă la Poarta Albă. A putea fi vorba de aceeaşi persoană.  
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bătut la Securitatea din Piteşti.A fost închis împreună cu preoţii Anghel Marinescu, Grigore 
Păcioianu din Făgeţel, Olt şi Radu Cârstea din localitatea Deagurile, Argeş. In prezent este pensionar. 

Preotul Florea Marinescu din Colelia, Ialomiţa, a fost deţinut politic. 

Preotul Ion Marinescu de la Biserica Sfânta Treime din Bucureşti a trecut pe la Peninsula.  

Preotul Nicolae Marinescu din Roşiori de Vede, Teleorman, născut în 1900 la Ciolăneşti, paroh în 
Saelele, protopopiatul Turnu Măgurele, a fost arestat la 15 august 1952 şi deţinut la Poarta Albă până 
în 1953. A decedat în 1971. 

Preotul Nicolae Marinescu, născut în 1 noiembrie 1933 la Malaia, Vâlcea, paroh în localitatea 
Racoviţa, Vâlcea, a fost arestat între anii 1959 -1964. 

 
Preotul Nicolae Marinescu, născut la 7 decembrie 1902 în Vulcăneşti, Prahova, licenţiat în 

teologie în 1928, a fost hirotonit diacon la Mănăstirea Zamfira, judeţul Prahova, apoi preot la 20 decembrie 
1928 pentru parohia Filipeşti-Târg, Prahova. Arestat prima dată în 1941 pentru că a participat la rebeliunea 
legionară, a fost din nou arestat în 1960 pentru "uneltire împotriva ordinii sociale" şi condamnat prin sentinţa 
401/25. 08. 1960 a Tribunalului Militar Bucureşti la opt ani de închisoare. 

Preotul Nicolae S. Marinescu, născut la 17 aprilie 1907 în localitatea Ariceştii Rahtivani, 
Prahova, a luat atitudine în 1947 - 1948 împotriva demolării Mănăstirii Mărgineni, fapt pentru care 
a fost arestat în 1958 şi condamnat prin sentinţa 520/19. 05. 1959 a Tribunalului Militar Bucureşti la 
nouă ani de închisoare, cinci ani interdicţie corecţională şi confiscarea averii. Deţinut la Jilava, Vadu 
Oii, Gherla şi Aiud, a fost eliberat în 1964. 

Preotul Vergil Marinescu. născut la 17 februarie 1904 în Grădiştea, Vâlcea, paroh la Tereuja, 
Sineşti, Vâlcea, a fost condamnat în 1959 la cinci ani de închisoare. 

Preotul Marioara (�), paroh în judeţul Ilfov, a fost ucis în lagărul de la Poarta Albă, în martie 
1952, de către sergentul major Medelnicescu din Craiova. 

Preotul Gheorghe Mateescu, născut la 20 iunie 1919 în localitatea Gornet-Cricov, judeţul 
Prahova, paroh la Tărculeşti, a fost condamnat în 1960 la 15 ani detenţie, prin sentinţa Tribunalului 
Militar Bucureşti 3/16. 01. 1960. Eliberat în 1964, astăzi trăieşte în comuna Izvoare, Prahova. 

Preotul Teodor I. Mateescu, născut la 22 septembrie 1885 în Cornăţel, Dâmboviţa, paroh la 
Titu-Nou, Dâmboviţa, a fost arestat în perioada 16. 08. 1952 - 25. 04. 1953,  pentru activitate în cadrul 
P.N.L. 

Preotul Pandele Mateescu (1898-1963) din Brăila a fost condamnat la un an si nouă luni de 
închisoare.  

Preotul Alexandru Matei din parohia Filiu-Budişteanu, Brăila, a fost arestat pentru protestele sale 
privitoare la desfiinţarea satului în care era paroh şi la demolarea bisericii în 1952. 

Preotul Ion Matei, născut în Rotunda, Romanaţi, a fost condamnat la cinci ani de închisoare de 
Tribunalul Craiova. în 1955, când a fost eliberat, se afla la Valea Neagră. 

Preotul Gheorghe Maxim din parohia Glodeanu, Buzău, a fost deportat în 1949. 

Preotul Ion Mazilescu din Romanaţi, a decedat în domiciliu obligatoriu. 

Preotul Mazilu  (�)  din Sărata, Buzău, a murit la Canal. 

Preotul Alexandru Mazilu, născut la 13 decembrie 1909 în comuna Asău, judeţul Bacău, decedat 
la 5 octombrie 1978, a fost arestat în 1944 şi dus la penitenciarul din Târgu Ocna, de unde a fost 
transferat la Bacău, fără să fie judecat. La sfârşitul anului 1945 a fost eliberat. în 1948 a fost din nou 
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arestat pentru câteva luni şi trimis la Canal, tot fără să fie judecat. Supus regimului de exterminare, 
înfometat, bătut, înjurat, s-a întors acasă cu o boală foarte grea, din cauza căreia a decedat, după mai 
mulţi ani de suferinţă. 

Preotul Alexandru Mazilu, născut la 15 august 1902 în Lăpuşata, Vâlcea, paroh la biserica 
"Buna Vestire" din Râmnicu Vâlcea, a fost arestat în 1959 şi condamnat la doi ani detenţie. 

Preotul Ioan Mazilu, născut la 27 februarie 1902 în comuna Ciulnila, judeţul Argeş, paroh la 
Gorganu de Jos, Argeş, a fost arestat la 22 octombrie 1952 şi închis la Penitenciarul Oneşti. 
Condamnat la doi ani de închisoare pentru favorizarea infractorului, a fost eliberat după şapte luni, 
fiind achitat în urma recursului. 

Preotul Lazăr Măciueă din Ocolişu Mare, Hunedoara, născut la 22 aprilie 1913, a fost arestat şi 
condamnat prin sentinţa 128/1960 a Tribunalului Militar Braşov, la opt ani de închisoare pentru 
"uneltire împotriva ordinii sociale". Eliberat în 1964, a fost reîncadrat în parohia Ocolişu Mare. 

Diaconul Mălinescu, născut în Basarabia, slujitor la biserica Sf. Nicolae din Iaşi, a fost 
condamnat pentru "uneltire împotriva ordinii sociale" în 1959 şi închis la Jilava, Văcăreşti şi Botoşani.  

Preotul Miron Mănescu din Văliug, Caraş-Severin, a trecut prin închisorile comuniste. 

Preotul Nicolae Mănescu (�) din Câmpulung Muscel, originar din Nucşoara, a fost condamnat prin 
sentinţa 174/21. 09. 1959, pentru tăinuirea luptătorilor din munţi, A decedat în închisoarea din Botoşani 
la 13 iulie 1961. 

Preotul Pavel Mărăcine, paroh la biserica Sfântul Vasile din Bucureşti, a fost condamnat în 
1949 la şapte ani de închisoare; a trecut pe la Aiud. 

Preotul Virgil Mărăşescu (�) din judeţul Mehedinţi a decedat la Periprava în 1961. 

Părintele Ştefan C. Mărgăritescu, născut în 1913 la Amărăşti, paroh la Glăvile, Vâlcea, a fost 
închis de mai multe ori: în octombrie - noiembrie 1944 la Băile Olăneşti; între 17 iulie 1952 - 17 
noiembrie 1954 la Canal; între 15 octombrie 1959 - 1964 la Aiud. A slujit, după eliberare, în 
localitatea Frunzaru, Olt. 

Preotul Ioan Medeleanu, din Răchita, judeţul Timiş, s-a născut la 19 martie 1900 în localitatea 
Curtea, judeţul Timiş. După absolvirea Academiei Teologice din Caransebeş în 1923, a fost hirotonit 
diacon la Episcopia din Caransebeş, iar în 1925, preot pentru parohia Răchita, protopopiatul Făget, de 
unde a fost arestat în 1952 şi condamnat de Tribunalul Timişoara la doi ani de închisoare pentru "uneltire 
împotriva ordinii sociale". După eliberare, a revenit ca preot în parohia Răchita, unde a funcţionat între 
anii 1954 - 1978. A decedat la 3 martie 1981. 

Preotul Gheorghe Melincescu, paroh la Proviţa de Sus, Prahova, a fost condamnat prin sentinţa 
264/30. 03. 1949 a Judecătoriei Câmpina la opt luni de închisoare pentru deţinere ilegală de armă. 

Preotul Gurie Melnic din Iteu, Bihor, a fost arestat în 1957 şi condamnat de Tribunalul Militar 
Oradea, prin sentinţa 64/1957, la şase ani de închisoare pentru "agitaţie publică şi deţinere de publicaţii 
interzise". 

Preotul Aurel Meseşan, născut la 31 martie 1908 în Hădăreni, Mureş, paroh la Cicău, Alba, şi în 
Rădeni, a fost condamnat de Tribunalul Militar Cluj, prin sentinţa 962/1949, la trei ani de închisoare, 
pentru uneltire. După eliberare a slujit în parohia Podeni, judeţul Cluj.  

Preotul Ilie Miclode din Beiuş, Bihor, era deţinut în 1945 în lagărul de la Caracal  

Preotul Efrem Micloşanu, născut la 28 ianuarie 1916 în comuna Malu cu Flori, Argeş, paroh 
la Coteneşti, Argeş, a fost condamnat pentru "uneltire împotriva ordinii sociale" la şapte ani de 
închisoare, cinci ani interdicţie corecţională şi confiscarea averii, prin sentinţa 240/26. 05. 1960 a 
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Tribunalului Militar Craiova. Eliberat în 1964 de la Aiud, a revenit la parohie, de unde s-a pensionat în 
noiembrie 1989. 

Preotul Ion Micu din Leleasca, Olt, a fost deţinut politic. 

Preotul Leontin Micu din Cehal, Satu Mare, a dispărut la 16 august 1952. 

Preotul Mihai (Mihău), paroh în localitatea Apele Vii, judeţul Dolj, s-a sinucis în 1953 la Grindu, 
din cauza chinurilor la care a fost supus în lagărul de muncă forţată. 

Preotul Ion Mihai, născut la 5 octombrie 1912 la Slăveşti, Vâlcea, paroh la Zgubea, Vâlcea, 
condamnat prin sentinţa 16/1961 a Tribunalului Militar Bucureşti pentru "crima de uneltire", la 16 ani 
de muncă silnică, a fost arestat de două ori: între 1954 - 1955 şi între 1960 - 1964. A trecut pe la 
Piteşti. După eliberare. În 1964, a slujit ca paroh în Berbeşti, Vâlcea. 

Părintele Ion Mihai, născut la 16 februarie 1910 în Aninoasa, Dâmboviţa, preot la Mănăstirea 
Viforâta, Dâmboviţa, a fost condamnat la zece ani de muncă silnică, zece ani degradare civică şi 
confiscarea averii pentru "uneltire împotriva ordinii sociale prin agitaţie", prin sentinţa 493/9. 05. 1959 a 
Tribunalului Militar Bucureşti. Eliberat în 1964, a slujit în parohia Morteni II, Dâmboviţa. 

Preotul Aurel Mihailovici din Sasca Română, judeţul Caraş-Severin s-a născut la 21 mai 1908, în 
localitatea în care mai târziu a devenit paroh. A fost arestat de două ori, în 1952 şi în 1959, fiind acuzat 
de "uneltire împotriva ordinii sociale". A fost condamnat prin sentinţa nr. 75/1962 a Tribunalului 
Militar Timişoara Ia nouă ani de închisoare. După prima arestare a fost deportat în Bărăgan. 

Eliberat din închisoare, a revenit în parohia Sasca Română, unde a funcţionat de la 1 octombrie 
1964 până la 1 decembrie 1977, când s-a pensionat. A mai  trăit până la 4 septembrie 1980.  

Preotul Ilie Mihale din Braşov era în 1954 deţinut în lagărul de la Caracal. 

Preotul Vasile Mihăescu, născut la 4 iunie 1906 în localitatea Târgu Fierbinţi, Ilfov, paroh la 
biserica din comuna Jilava, între 1930 -1941, a fost arestat şi condamnat la 25 de ani de muncă silnică şi 
zece ani degradare civică pentru "crimă contra umanităţii", prin sentinţa 2602/11. 06. 1952 a Curţii 
Bucureşti, Secţia III Penală. A fost eliberat în 1964. 

Preotul Atanasie Dumitru Mihăilescu (+), paroh în localitatea Ciocârlia, judeţul Constanţa, a fost 
arestat la 18 iulie 1959, după ce organele Securităţii l-au bătut crunt şi i-au devastat casa în prezenţa 
copiilor. Motivul condamnării la muncă silnică pe viaţă, prin sentinţa 553/1949 a Tribunalului Militar 
Constanţa, a fost faptul că, împreună cu Gheorghe Filiu din Cobadin şi cu scriitorul Alexandru 
Scărişoreanu, a iniţiat în 1946 un comitet pentru organizarea luptei anticomuniste. 

A fost ucis de Securitate în 1950. 

Preotul Ion M. Mihăilescu, născut în 1911 la Verguleasa, Olt, paroh la Valea lui Alb, Olt, 
transferat la Verguleasa, a fost anchetat în 1959 pentru instigarea ţăranilor, pentru "activitate 
duşmănoasă şi pentru ameninţare la adresa autorităţilor locale". Judecat la Craiova şi condamnat în 
1959, prin sentinţa 498/1959 a Tribunalului Militar, la zece ani detenţie şi confiscarea averii, a fost 
închis la Piteşti, până în 1964. 

Preotul Vasile Mihăilescu din parohia Crucea a fost condamnat în 1952 şi a executat cinci ani 
de închisoare la Aiud.  

Preotul Petre Milcu, născut în 1897 la Grojdibodu, Olt, paroh la Ianca, Olt, a fost arestat în 
1959; a trecut pe la Poarta Albă.  

Diaconul Ştefan Milea din Bucureşti, redactor la Institutul Biblic şi de Misiune al Bisericii 
Ortodoxe Române, a fost condamnat pentru uneltire, la 20 de ani muncă silnică. A executat 13 ani şi 
şase luni, între 1951 - 1964. A fost deţinut la Periprava. 
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Preotul Nicolae Militaru, născut la 4 ianuarie 1904 în Comana, Ilfov, paroh în comuna natală, a 
fost arestat şi condamnat la doi ani de închisoare corecţională, pentru "injurii aduse unor persoane din 
conducerea sentinţa 410/1950 a Tribunalului Militar Bucureşti. 

Preotul Tudor Militaru, născut la 17 ianuarie 1908 în Dienci. Olt, paroh la Geamăna, a fost 
arestat în 1952. A executat o pedeapsă de opt ani de închisoare în Balta Brăilei. 
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