PREOŢI ŞI DIACONI ARESTAŢI ÎN PERIOADA 1945 -1989
Preotul Preda Pele, născut în 1911 la Gura Padinii, paroh la Grojdibodu, Olt, a fost
arestat în 1959; a trecut pe la Poarta Albă.;
Preotul Gheorghe Perian, născut la 26 septembrie 1913 în Şugag, Alba, paroh la Şugag
şi în localitatea Laz, a fost arestat în 1959 pentru "uneltire împotriva ordinii sociale" şi
condamnat prin sentinţa nr. 139/1960 a Tribunalului Militar Braşov. A executat pedeapsa la Deva şi
Periprava.
Preotul Theodor Petcu (†), născut la Chiperceni, judeţul Orhei, hirotonit preot în 1919 la
biserica Trei Ierarhi din Iaşi, paroh în Rezina, Orhei şi în Murgaş, Dolj, arestat în 1949 şi predat
N.K.V.D.-ului, apoi repatriat în 1955 şi închis la Gherla, a decedat în închisoare la 12 martie 1957.
Despre un preot cu numele Petcu, din Năieni, pe care l-a întâlnit la Jilava, vorbeşte şi N. Steinhardt.
Preotul Nicolae Petculescu din Dolj a decedat la Periprava în 1961.
Preotul Gheorghe (Grigore) Petre, paroh în Govora Sat, originar din Orleşti, lângă adrăgăşani,
a fost arestat pentru propagandă liberală în timpul alegerilor din 46, torturat timp de trei-patru
săptănâni de chelnerul Filip, devenit şeful Siguranţei din Călimăneşti. Eliberat la intervenţia
patriarhului Justinian, a fost arestat din nou după zece ani, anchetat timp de o lună, până la moartea lui
Stalin, când a fost eliberat.
Preotul Florea Petrescu, născut la 3 septembrie 1915 la Sadova, Dolj, paroh în localităţile
Gighera, Fântâna Banului, Ştefănel şi Sadova, Dolj, Pojaru şi Bâryeiu de Pâdure, Gorj, a fost arestat în
perioada octombrie 1959 - mai 1964.
Preotul Ioan Petrescu, născut la 3 aprilie 1889 în comuna Bădeşti, Argeş, paroh la Prislop,
Argeş, a fost închis în perioada 15 mai 1948 - 30 aprilie 1954.
Preotul Nicolae Petrescu, născut la 2 ianuarie 1906 în Glodeni, Dâmboviţa, paroh în localitatea
Mircea Vodă, a fost arestat în 1947 şi condamnat la 12 ani de închisoare, prin sentinţa 816/
14.08.1959 a Tribunalului Militar Bucureşti, pentru uneltire. A executat pedeapsa la Aiud, până în
1964.
Preotul Zamfir Petrescu, născut la 25 decembrie 1909 în Necşeşti, Teleorman, preot în parohia
merişani, Protopopiatul Roşiori de Vede, judeţul Teleorman, a fost arestat în 1952 şi închis 2 ani în
Bucureşti, pentru "uneltire împotriva ordinii sociale".
Ieromonahul Ioan Justinian Petrinca născut la Tătăraşi ,Iaşi, călugărit în 1959 la Mănăstirea
Nechit, Neamţ, a fost arestat în 1955, 1956 şi 1967 şi condamnat pentru că a refuzat să părăsească
mănăstirea. Astăzi se află la Mănăstirea Văratec.
Părintele Nifon Petruş, născut în comuna Valea Hranei, judeţul Sălaj, la 25 martie 1927, era
monah la Mănăstirea Sfânta Ana, parohia Boiereni, Maramureş, când, în 1953, a fost arestat pentru
că a ajutat doi fugari, pe preoul greco-catolic Atanasie Oniga şi pe studentul Mitrea Dobre, pe care i-a
întâlnit în casa unui credincios din Boiereni. I-a spovedit, i-a împărtăşit şi i-a ajutat cu medicamente şi
alimente.
Ridicat de la mănăstire într-o noapte de către douăzeci de securişti, a fost dus la Baia Mare la
Securitate şi bătut bestial de câţiva miliţieni: călcat în picioare, lovit cu cizmele în burtă. Sunt greu de
imaginat metodele diabolice de tortură la care a fost supus. Aşezat cu mâinile legate şi apoi duse la
genunchi, pe o coadă de mătură, era bătut la tălpi, până îşi pierdea cunoştinţa. Apoi era trezit din leşin
cu o găleată de apă aruncată peste el.
Şase luni a durat ancheta, vreme în care a fost bătut şi înfometat; i s-a cerut ba să recunoască
faptul că a fost legionar, ba că a ajutat cu muniţie pe cei din munţi; a fost chiar acuzat că a încercat să
evadeze. Nimic din toate aceste acuzaţii nu era adevărat. După anchetă a fost mutat la Penitenciarul
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Satu Mare, apoi, cu picioarele în lanţuri şi cu cătuşe la mâini, a fost transferat la închisoarea din
Oradea. După câteva luni a fost condamnat de Tribunalul Militar Oradea. Cu ţoale că procurorul a
cerut condamnarea la moarte a părintelui Nifon Petruş, a fost condamnat doar la şapte ani de
închisoare şi, ulterior, doi ani domiciliu obligatoriu. Avocatul său, numit din oficiu, a afirmat că
părintele nu făcea decât să respecte Evanghelia: a dat de mâncare celor flămânzi.
A lucrat doi ani în mină la Baia Sprie. Din cauza regimului de detenţie insuportabil, deţinuţii
au decis să facă greva foamei. Timp de 15 zile nu au mâncat nimic. Din trei în trei zile, miliţienii le
turnau pe gât, cu forţa, o cană cu ceai îndulcit. In urma grevei, au fost transportaţi cu toţii la Aiud şi
apoi la Gherla, unde părintele Nifon a rămas patru ani.
La Gherla, pentru o vină imaginară, născocită de un gardian, a fost închis zece zile la
"neagra" - o cameră fără geam, cu ciment pe jos şi în apă, lăsat doar în cămaşă, cu o sută grame de
pâine pe zi, tară pat sau scaun.
Scos la lucru în fabrică, a spovedit în Săptămâna Patimilor două mii de deţinuţi şi a oficiat
Sfânta Liturghie, păzit de deţinuţi, pe Antimisul primit de la părintele Ioan Iovan. Au convenit ca,
atunci când vor merge la baie, părintele Ioan să lase Sfântul Antimis pe o conductă, spre a fi luat
ulterior de
părintele Nifon.
In ianuarie 1960 a fost eliberat din penitenciar, dar i s-a stabilit domiciliu forţat în
satul Fundata, lângă Slobozia, pe care nu i s-a permis să-1 părăsească nici când i-a murit tatăl,
pentru a participa la înmormântare.
Satul Fundata a fost înfiinţat în 1951 prin deportarea a patru sute de familii, cărora li s-a
stabilit acolo domiciliu obligatoriu. La început şi-au construit colibe din pământ, apoi case. Părintele
Nifon a decis să rămână acolo şi după ce şi-a ispăşit pedeapsa După treizeci de ani, comuniştii au
hotărât demolarea satelor înfiinţate prin deportarea deţinuţilor politici; a fost propus şi satul Fundata
spre demolare, dar a rămas în cele din urmă, ca o mărturie despre acele vremi. Protoieria Slobozia l-a
transferat pe Părintele Nifon Petruş în satul Misleanu, unde locuieşte şi astăzi.
Acum în Fundata mai sunt vreo 80 de case şi câţiva bătrâni, care au cerut preotului să nu îi
părăsească, aşa că pe aceştia îi păstoreşte tot părintele Nifon.
După toate cumplitele chinuri prin care a trecut, părintele Nifon Petruş consideră un miracol
faptul că astăzi mai este în viată.
Preotul Ion Pietroşanu, născut la 19 august 1906 în comuna Valea Lungă, Dâmboviţa, a fost
condamnat prin sentinţa 1595/14.09.1959 a Tribunalului raionului Câmpina la cinci ani de închisoare
pentru "uneltire împotriva ordinii sociale". A fost graţiat în 1960.
Preotul Traian Pilca din Satu Mare a fost arestat în 1953 şi condamnat la trei ani de închisoare
pentru "uneltire împotriva ordinii sociale", dar a fost eliberat în acelaşi an, la 7 decembrie.
Preotul Ion Pigui, născut în 1900 la Peştişani, Gorj, paroh în Bozieni, Roman, a fost arestat în
vara anului 1948, dar eliberat sub presiunea enoriaşilor. Arestat din nou după o săptămână, a fost
închis timp de 12 ani. Eliberat în 1960, a slujit în Hemeiuş, Bacău şi Boteşti, Neamţ.
Stareţul Pimen de la Schitul Peştera Ialomicioarei a fost închis în temniţele comuniste.
Preotul Vasile Pintilie a fost arestat în 1948 pentru " favorizarea infractorului". Arestat din nou
în 1951, a fost deţinut la Bacău şi Iaşi.
Preotul Ilie Piso din Zărneşti a fost arestat de mai multe ori după 1946.
Preotul Sotir Pispa (Prispa), născut în 1919, condamnat la un an şi opt luni de închisoare, a
murit în 1951, la două luni de la eliberare, în biserică, în faţa altarului, îmbrăcat în odăjdii, după ce a
fost schingiuit bestial în detenţie, deşi era bolnav de tuberculoză.
Preotul Simion Pivniceru, născut la 27 septembrie 1903 în Avereşti, Vaslui, paroh la biserica
Sfinţii Voievozi din Bucureşti, a fost condamnat prin sentinţa 1053/21.10.1958 a Tribunalului Militar
Bucureşti pentru "uneltire împotriva ordinii sociale" la opt ani de închisoare.
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Leonida Antonie Plămădeală, mitropolitul Ardealului, născut la 17 noiembrie 1926 în
localitatea Stolniceni, Lăpuşna, a fost condamnat pentru uneltire, prin sentinţa nr. 210/1949 a
Tribunalului Militar Bucureşti, secţia a II-a la şapte ani de temniţă grea, iar în 1954 a fost din nou
arestat şi condamnat prin sentinţa nr. 31/14 ianuarie 1956 la patru ani de temniţă grea. A executat
pedepsele la Jilava, Văcăreşti şi Galaţi.
Preotul Gheorghe Pleavă s-a născut la Lăţunaş, judeţul Timiş, în 1914. Paroh în Forotic,
Lăţunaş şi Comorâşte, Caraş-Severin, a fost arestat în 1950 pentru "uneltire împotriva ordinii sociale".
A executat pedeapsa la Canal. A trăit până în 1993.
Preotul Iordache Pleşoianu, născut la 29 iulie 1914 în comuna Pleşoi, Dolj, paroh în Craiova,
a fost închis în perioada 26. 06. 1959 - 26. 06. 1962.
Preotul Ioan Podaru din Cristeşti, Iaşi, a trecut prin temniţele comuniste.1
Preotul Ioan Podoleanu, născut la 20 ianuarie 1895 în comuna Teiu, Argeş, paroh în comuna
natală, a fost închis în perioada 15. 09. 1959 - 13. 05. 1960.
Preotul Ion Poleacu din Apateu, Satu Mare, a fost condamnat la şase ani de închisoare.
Preotul Eugeniu Polexe, născut la 10 iunie 1905, paroh în Lereştii de Jos, Argeş, a fost închis
în perioada 15 septembrie 1952 - 15 august 1953.
Părintele Mihai Politic(†), paroh în comuna Boboieşti, judeţul Neamţ, tată a trei copii,
susţinător al Organizaţiei de Rezistenţă Naţională "Regele Mihai I", a fost otrăvit la Târgu Neamţ2.
Preotul Andrei Pop din Călineşti-Oaş, Satu Mare, a dispărut la 19 august 1952.
Preotul Damian Pop, născut la 13 aprilie 1913 în judeţul Cluj, a fost condamant la şapte ani de
închisoare prin sentinţa 208/1959 a Tribunalului Militar Cluj. Eliberat în 1964, a fost reîncadrat în
cler abia în 1967, primind parohia Remeţi pe Someş, Maramureş.
Preotul Mihai Pop din Cuceu, Sălaj, a dispărut la 15 august 1952.
Preotul Romulus Pop, născut la 17 aprilie 1907, în localitatea Banloc, judeţul Timiş, a absolvit
Academia Teologică din Caransebeş. Din anul 1933 a funcţionat ca paroh în Foeni, Timiş, până la data
de 10 martie 1957, când a fost arestat, judecat de Tribunalul Militar din Timişoara şi condamnat, prin
sentinţa nr. 306/1958, la zece ani de închisoare. În 1966 devine paroh în Delineşti, protopopiatul
Caransebeş, apoi la Bogodinţ, protopopiatul Oraviţa şi după aceea la Buchin, protopopiatul
Caransebeş, de unde se pensionează în 1977.
Preotul Alexandru Artenie Popa, născut la Nărteşti, Galaţi, în 1923, vieţuitor al Mănăstirii
Sihastru, Vrancea, transferat apoi la Mănăstirea Nicula, a fost arestat în 1960 şi condamant la trei ani de
închisoare. A executat pedeapsa la Galaţi şi Giurgiu.
Preotul Alexandru Popa, născut la 4 aprilie 1908 la Ghidigeni, Galaţi, Paroh la Albeşti,
Ţibăneşti şi Valea Lupului, Vaslui, a fost arestat în 1948 şi condamnat de Tribunalul Militar Iaşi,
prin sentinţa 549/1959, la zece ani de închisoare şi cinci ani de interdicţie pentru "uneltire împotriva
ordinii sociale"3.
Preotul Dumitru Popa, născut la 5 februarie 1909 în Bătăşani, Vâlcea, paroh la GăneştiContea, Vâlcea, a fost închis între anii 1950 - 1953, şi 1959 - 1964, pentru uneltire.

1

Despre părintele Ioan Podarii îşi aminteşte şi părintele Alexandru D. Anton, cu care a f st împreună închis.
Potrivit volumului Preoţi în cătuşe, Editura Ramida, 1997, p. 32, autori Mihai Rădulescu şi P.S. Irineu Slătincanul
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Părintele Dumitru M. Popa, născut la 19 ianuarie 1915 în comuna Focuri, Iaşi, paroh la
Leţcani, a fost arestat în 1958 şi condamnat prin sentinţa 805/1958 a Tribunalului Militar Iaşi la 12 ani
de muncă silnică şi zece ani degradare civică. A fost închis la Gherla şi Periprava. Eliberat în 1964, a
slujit în parohiile Cerneşti, Botoşani, Oprişeni şi Ţuţora, Iaşi.
Preotul Iancu Florea Popa, născut la 23 iulie 1905 în comuna Obârşia de Câmpie,
Mehedinţi, a fost deportat cu întreaga familie în comuna Pelican, Călăraşi, în perioada 1951 - 1956.
Preotul Ioan Popa a fost anchetat de organele de Securitate şi pensionat la vârsta de 31
de ani, pe baza unui fals diagnostic pus la spitalul de neuropsihiatrie din Sibiu, în urma atitudinii sale
anticomuniste curajoase.
Preotul Ioan M. Popa, născut la 13 iunie 1913, în comuna Cociu, Bacău, paroh la Răuceni,
Frunteşti şi Fătăciuni, a fost condamnat de Tribunalul Militar Iaşi, prin sentinţa 117/23. 11. 1962, la
opt ani de închisoare pentru "uneltire împotriva ordinii sociale". Graţiat în 1963, s-a întors în
parohia Fătăciuni, astăzi Fântânele.
Preotul Ioan Popa, paroh în Valea Danului, a fost arestat pentru sprijinul dat grupului
Apostol.
Preotul Romul Popa, protopop în Luduş, a trecut prin închisorile comuniste.
Preotul Sebastian Popa din Râmnicu Vâlcea era la Cavnic în 1954.
Preotul Popescu din comuna Pogoanele, Buzău, era deţinut la Aiud în 1952.
Preotul Popescu din Târgovişte a fost deţinut politic.
Preotul Alexandru Popescu, născut la 1 mai 1901, la Morunglav, Olt, paroh în satul natal, a
fost condamnat pentru "atitudine antidemocratică", prin sentinţa 1795/1949 a Tribunalului Craiova, la
un an de închisoare.
Preotul Anton Popescu (1896-1971), consilier referent la Episcopia Huşilor, până la
desfiinţarea ei în 1948, paroh la biserica Sf. Dumitru din Huşi, a fost deţinut la Aiud între anii 1950 1954.
Preotul Aristotel Popescu din Târgu Jiu a fost arestat de Securitate la 19 iunie 1952. În 1953
se afla în izolare, la Oneşti.
Preotul Aurel Popescu din Iecea Mare, Timiş, era închis la Aiud în 1957.
Preotul Codrat Popescu, născut la 15 martie 1907 în Orlea, Romanaţi, slujitor la
Mănăstirea Horezu, apoi la Dăbuleni, Dolj, a fost condamnat la şapte ani de închisoare, prin
sentinţa 598/1958 a Tribunalului Militar Craiova, pentru uneltire şi "deţinerea de materiale
interzise". Eliberat în 1964, a slujit la Portăreşti şi Dăbuleni, de unde s-a pensionat în 1967.
Preotul Constantin Popescu, născut la 1 iunie 1914 la Colţeşti, Hurezeni, Argeş, paroh la
Şerbăneşti, Tetoiu, a fost arestat în 1957 şi condamnat de Tribunalul Militar Craiova la şapte ani de
închisoare pentru uneltire şi deţinut la Craiova şi Aiud.
Părintele Constantin Popescu, născut la 21 februarie 1904 în satul Glodeni, a funcţionat ca
preot în Copăcioasa, Gorj. Arestat în 7 iunie 1956, fiind bănuit legionar, a fost condamnat la trei
ani, pe care i-a executat la Craiova şi Periprava.
Preotul Constantin Gr. Popescu, născut la 30 iulie 1899, în Văsăşti, Ilfov, a fost închis în
perioada 15. 08. 1952 - 24. 01. 1954. Arestat din nou în 1958, a fost condamnat de Tribunalul Militar
Bucureşti, prin sentinţa 1200/28. 11. 1958 la opt am de închisoare pentru "uneltire împotriva ordinii
sociale". La ieşirea din închisoare în 1963 şi-a pierdut şi casa din Văsăşti, Ilfov4.
4

Aflăm de la ginerele său, preotul Constantin N.Popa
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Preotul Constantin N. Popescu, născut la 10 aprilie 1891 în comuna Comişani, Dâmboviţa,
unde a devenit paroh mai târziu, a fost închis în perioada 16. 08. 1952 - 25. 04. 1953.
Preotul Dumitru Popescu din Filiaşi, Dolj, a fost deţinut timp de zece ani şi patru luni în
închisorile comuniste.
Preotul Dumitru Popescu din Troianu, Teleorman, născut la 24 septembrie 1919, a fost
condamnat la doi ani de închisoare.
Părintele Dumitru Popescu, fiul părintelui llie Popescu din comuna Lunguleţu, Dâmboviţa,
a lacul parte din lotul studenţilor teologi arestaţi în iunie - iulie 1948 de la Internatul "Radu-Vodă".
În septembrie 1948 s-a căsătorit, dar la 17 octombrie a fost căutat spre a fi arestat. A reuşit
să se ascundă până la 7 noiembrie 1952, când a fost prins, între timp a fost condamnat de Tribunalul
Militar Bucureşti la cinci ani de temniţă grea şi confiscarea averii, prin sentinţa nr. 210/15. 02.
1949.
A fost închis la Văcăreşti, Jilava, Piteşti, Baia Sprie, Cavnic şi Gherla. La 22 ianuarie 1956 a
fost eliberat de la Gherla.
În perioada când se afla fugar, a fost hirotonit la Oradea, la data de 6 noiembrie 1949, pe
seama bisericii Sfânta Măria din Ardud, Satu Mare.
Părintele Dumitru Popescu mărturiseşte că duminicile şi în sărbători făcea slujbe şi
niciodată nu a fost oprit de gardienii care îi urmăreau prin vizetă. "Niciodată nu am trăit o viaţă
mai curată şi de înaltă trăire spirituală ca în aceşti ani" mai adaugă dânsul.
Preotul Dumitru C. Popescu, născut la 24 mai 1919 în comuna Şipotu, Gorj, paroh la
Slătioara, Maramureş, apoi la Cleanov şi Valea lui Câine, Dolj, a fost închis în perioada 1948 - 1955,
fără să fie judecat. Abia prin sentinţa 30/1955 a Tribunalului Militar Bucureşti a fost condamnat la doi
ani de închisoare, considerându-se că a executat pedeapsa în timpul celor şapte ani cât a fost închis.
Preotul Dumitru C. Popescu (Ioniţă), născut la 8 iulie 1908 în Călugăreni, Prahova, paroh la
Poiana şi Băneşti, Prahova, a fost condamnat de Tribunalul Militar Bucureşti prin sentinţa 1027/7. 10.
1958 la şase ani de închisoare şi trei ani de interdicţie corecţională pentru "uneltire împotriva
ordinii sociale". Eliberat în 1963 de la Poarta Albă, a slujit în parohiile Orbească şi Traianul,
Teleorman, de unde s-a pensionat în 1986.
Preotul Dumitru D. Popescu, născut la 13 iulie 1904 în comuna Vizireşti, Dâmboviţa, paroh
la Ţepeş Vodă, Dâmboviţa, a fost condamnat de Tribunalul Militar Bucureşti, prin sentinţa 142/12. 11.
1960, la şapte ani de închisoare pentru "uneltire împotriva ordinii sociale". A ieşit din închisoare în
1964.
Preotul Dumitru D. Popescu, născut la 27 august 1898 la Segarcea, Dolj, paroh în Bucureşti, a
fost condamnat pentru "crimă de favorizare a infractorului" la zece ani de temniţă grea şi cinci ani
degradare civică, prin sentinţa 141/12. 11. 1960 a Tribunalului Militar Bucureşti, iar pentru "uneltire
împotriva ordinii sociale" la şapte ani de închisoare, urmând să execute pedeapsa cea mai grea. A
fost eliberat în 1964.
Preotul Dumitru Gh. Popescu, născut la 9 aprilie 1902 la Sădeşti, Argeş, paroh la biserica Sf.
Ioan Botezătorul din Pantelimon - Bucureşti, a fost condamnat, prin sentinţa 142/12. 11. 1960 a
Tribunalului Militar Bucureşti, pentru "uneltire împotriva ordinii sociale" la şapte ani de închisoare şi
patru ani de interdicţie. A fost eliberat în 1964.
Preotul Elarion I. Popescu, născut la 27 ianuarie 1926 în Tătărăştii de Jos, Teleorman, paroh la
Orbească de Jos, Teleorman, a fost condamnat prin sentinţa 17/13. 02. 1960 a Tribunalului Militar
Bucureşti la 15 ani de muncă silnică şi şapte ani degradare civică pentru "uneltire împotriva ordinii
sociale".
Preotul Florea Popescu din Bâşcov, Argeş era în 1954 deţinut la Poarta Albă.
Preotul Foca Popescu (†) din Frasin, Gorj, a murit în detenţie în 1961 la Periprava.
Preotul Gheorghe Popescu, născut în localitatea Aluniş, Prahova, la 9 noiembrie 1910, paroh
în satul natal, a fost condamnat în 1958 la opt ani de închisoare, pentru "uneltire împotriva ordinii
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sociale" prin sentinţa 1098/25. 11. 1958 a Tribunalului Militar Bucureşti. Ieşind din închisoare în
1964, s-a întors în parohia Aluniş.
Preotul Gheorghe Popescu din Dumitreşti, Râmnicu Sărat, a fost arestat în 1951 pentru
legături cu rezistenţa din Dumitreşti-Vrancea. Condamnat la un an de închisoare, a decedat după
eliberare.
Preotul Gheorghe Popescu din Sărăcineşti (azi Balota), Vâlcea, cu studii la Chişinău şi
Strasbourg, a fost deţinut la Canal. Eliberat în 1964, a murit la un an sau doi după eliberare.
Preotul Gheorghe Popescu din Călugăreni, Ilfov, a fost condamnat la un an şi şase luni de
închisoare şi confiscarea averii pentru neachitarea cotelor de cereale către stat, considerată "sabotaj
economic". În urma recursului, prin sentinţa 901/13. 02. 1952 a Curţii Bucureşti, Secţia II Penală,
condamnarea a fost redusă la o amendă şi la confiscarea averii.
Preotul Gheorghe Popescu din Cocargeaua, Constanţa, a fost închis în perioada 16 august 1
noiembrie 1952.
Preotul Gheorghe Popescu, născut la 14 septembrie 1904 în Brăneşti, Ilfov, paroh la Pitească
- Pasărea, Ilfov, a fost arestat de două ori: prima dată în perioada 27. 05. 1948 - 23. 03. 1953, iar a doua
oară, condamnat prin sentinţa 11/29. 01. 1960 a Tribunalului Militar Bucureşti la 18 ani de muncă
silnică şi confiscarea averii pentru "uneltire împotriva o:dinii sociale"; a rămas în închisoare până în
1964.
Părintele Grigore Popescu, paroh în localitatea Crivina, Prahova, a fost arestat în 1953 şi
închis şapte ani la Jilava.
Preotul Grigore M. Popescu din Gherţa Mare, Satu Mare, a fost condamnat la zece ani de
închisoare şi cinci de interdicţie corecţională pentru uneltire, prin sentinţa 45/28. 01. 1959 a
Tribunalului Militar Constanţa.
Preotul Grigore V. Popescu, născut la Pucheni-Moşneni în 6 octombrie 1909, paroh în
salul natal, a fost condamnat de Tribunalul Militar Bucuroşi! prin sentinţa 42/7. 05. 1958, la şapte ani de
temniţă grea şi trei ani degradare civică.
Preotul Iancu Popescu din Văcărească, Buzău, a fost arestat în 1948.
Preotul Ilarion Popescu, născut în 1898, paroh la Grojdibodu, Olt, a fost arestat în 1960 şi
condamnat la trei ani de închisoare. A executat pedeapsa la Caracal şi Brăila.
Preotul Ilie Popescu, din Dijir, Bihor, a dispărut la 19 august 1952.
Preotul Ioan Popescu din Rotbav, Braşov, a avut domiciliu obligatoriu în localitatea
Bumbăcari din Bărăgan.
Preotul Ioan Popescu din Gemenea, Dâmboviţa, paroh în Capul Coastei, Malu cu Flori,
Dâmboviţa, a fost arestat în 1952 şi închis la Piteşti, apoi la Canal, până în 1953, tară condamnare. A
decedat în 1981.
Preotul Ioan I. Popescu, născut la 15 iunie 1896 în Răzvadu de Jos, Dâmboviţa, paroh la
Mărceşti, Dâmboviţa, a fost închis în perioada 15. 08. 1952 - 20. 10. 1953 şi arestat din nou în 1959,
când a fost condamnat, prin sentinţa 907/8. 09. 1959 a Tribunalului Militar Bucureşti, la 18 ani de
temniţă grea şi opt ani degradare civică pentru "uneltire împotriva ordinii sociale". În urma
recursului, i s-a redus pedeapsa la nouă ani. A ieşit din închisoare în 1964.
Preotul Ion Popescu din Valea Dragului, Argeş, a fost deţinut la Peninsula.
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Preotul Ion Popescu, născut la 7 februarie 1907 în localitatea Icoana, Olt, paroh în comuna
natală, a fost condamnat prin sentinţa 741/22. 09. 1950 a Tribunalului Militar Craiova, la doi ani de
închisoare.
Preotul Ion Popescu, născut la 19 iunie 1903 la Uda de Jos, Argeş, paroh la Mogoşeşti, Olt,
a fost condamnat de Tribunalul Militar Craiova la zece ani de temniţă grea, cinci ani degradare civică
şi confiscarea averii pentru "uneltire împotriva ordinii sociale", în 1959. Eliberat în 1960 în urma
recursului, a slujit în parohia Constantineşti, Olt.
Preotul Ion Popescu, născut la 8 ianuarie 1909 în Bulzeşti, Dolj, paroh în Baldovineşti,
apoi la Horezu-Curtişoara şi Gropşani, Olt, a fost închis în perioada 27. 06. 1959 - 8. 05. 1964.
Preotul Ion Popescu din Episcopia Buzăului, născut la 30 ianuarie 1909, a fost arestat între
februarie 1949 - septembrie 1958, după care a avut şase ani de domiciliu obligatoriu. În 1964 a fost
încadrat ca paroh în Glodeanu - Cârlig, de unde se transferă la Văcărească, Buzău.
Preotul Ion C. Popescu, născut la 6 octombrie 1901 în comuna Cerşani, Argeş, paroh în
Bucureşti, a fost condamnat prin sentinţa 882/31. 08. 1959 a Tribunalului Militar Bucureşti la 1D ani de
muncă silnică şi zece ani degradare civică, pentru "crimă de uneltire împotriva ordinii sociale", în urma
recursului, pedeapsa a fost redusă la şapte ani de închisoare şi cinci ani degradare civică.
Preotul Ion Gheorghe Popescu, născut în 28 mai 1911 la Deleni, Olt, paroh în localitatea
natală, a fost închis pentru uneltire între 1959 - 1964, fiind condamnat de Tribunalul Militar Craiova.
Diaconul Nicolae Popescu-Mozăceni de la Patriarhie, născut la 2 iunie 1900, a fost
condamnat de Parchetul Militar Bucureşti la zece ani de închisoare pentru crimă de complot şi
răzvrătire. A executat pedeapsa între 1948 - 1958; a trecut prin închisorile de la Jilava şi Aiud.
Preotul Ion M. Popescu, născut la 15 iulie 1920 în Priboieni, Argeş, paroh la Bucşeneşti,
Argeş, a fost condamnat de Tribunalul Militar Bucureşti la cinci ani de temniţă grea, prin sentinţa
1029/1953, pentru "favorizarea infractorului". A fost graţiat în 1955, prin decretul 421.
Preotul Ion Popeseu-Bildeanu (†) a murit în 1952 la Coasta Galeş.
Părintele Luca Popescu, născut în 1910 la Zlătărei, paroh în localitatea natală,
condamnat în 1952 la 16 ani de închisoare pentru uneltire, a fost deţinut la Craiova, Aiud, Gherla,
Jilava şi Periprava.
Preot în localitatea Deleni - Giurgiu, Marin Popescu, născut în 1896 la Ulmi, a fost
arestat în 1948 şi condamnat la opt ani de închisoare pentru "uneltire împotriva ordinii sociale". A
fost închis la Canal.
Preotul Marin Popescu 5 (†) născut în 1904 la Bulzeşti, Dolj, paroh la Vulpeni, a murit în
1961 la Periprava.
Preotul Marin B. Popescu din Turceşti, Teleorman, a fost arestat timp de o lună pentru că
nu a plătit la timp cota de lapte către stat.
Matei Popescu, născut în Poiana de Sus, Dâmboviţa, la 1 ianuarie 1887, paroh în localitatea
Ghergani, Ilfov, a fost arestat în perioada 16 august 1952 - 27 aprilie 1953. A fost deţinut la Canal.
Preotul Metodie R. Popescu (†) de la catedrala Sfântul Haralambie din Turnu Măgurele a
fost arestat la 15 august 1952 în timp ce se afla la tratament, în staţiunea Olăneşti. A decedat în
închisoare.
Părintele Mihai Popescu, născut la 24 septembrie 1921 în localitatea Băneasa, judeţul Galaţi, a
funcţionat ca preot în localitatea Tudor Vladimirescu din acelaşi judeţ. Arestat în anul 1958, a fost
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În Mărturisitori de după gratii, apare şi preotul Marin Popescu, născut în 1893, paroh la Câmpeni, Tetoi, Vâlcea, arestat în 1952 şi decedat în
închisoare, în 1954, potrivit unor mărturii orale. Este, probabil, vorba despre aceeaşi persoană.
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condamnat de către Tribunalul Militar Constanţa prin sentinţa nr. 680/1958 la patru ani de
închisoare, pentru "conjuraţie împotriva autorităţii locale" şi pentru "trădarea intereselor R.S.R. "
Părintele Nicolae Popescu, născut la 4 decembrie 1914 în localitatea Câineni, judeţul Vâlcea,
paroh la Berislăveşti şi Câineni, a fost condamnat de două ori: între 1948 - 1953 şi din 1959 până în
1963. După a doua arestare, a slujit în parohia Bumbuieşli, de unde s-a transferat în comuna natală.
Preotul Nicolae Popescu, născut la 11 decembrie 1906 la Crevedia, Ilfov, paroh la Coslegi şi
Ciumaţi, Prahova, a fost condamnat de Tribunalul Militar Bucureşti prin sentinţa 90/31. 07. 1958 la
şase ani de închisoare, cu confiscarea averii, pentru "uneltire împotriva ordinii sociale". După ce a
ieşit din închisoare a slujit în parohiile Bara, Balta Doamnei şi Poienarii Burchii, Prahova.
Preotul Nicolae Popescu, născut la 18 martie 1911 în comuna Lădeşti, Argeş, paroh în Giurgiu
şi Bucureşti, a fost arestat pe când era preot la biserica Mavrogheni. Condamnat de Tribunalul Militar
Bucureşti, prin sentinţa 83/28. 01. 1959, la zece ani de închisoare şi confiscarea averii pentru
"răspândire de publicaţii interzise", a fost graţiat în 1964. A murit în 1978.
Preotul Nicolae Popescu, născut la 28 martie 1902 la Negreni, Olt, unde a devenit mai târziu
paroh, a fost condamnat pentru uneltire. Ia un an de închisoare, în 1951.
Preotul Nicolae Popescu, născut la 26 octombrie 1902, la Slăvuţa, Dolj, paroh la Foleştii de
Sus, Vâlcea, a fost arestat şi condamnat pentru uneltire, de Tribunalul Militar Craiova. S-a aflat în
închisoare între anii 1948-1950, 1952-1954 şi 1959-1964.
Părintele Petre Popescu, născut, la 7 martie 1914 în Logreşti-Moşteni, Gorj, paroh la
Obislavu, Vâlcea, a fost condamnat pentru uneltire prin sentinţa nr. 16/22. 03. 1961 a Tribunalului
Militar Bucureşti. S-a aflat în închisoare între anii 1952 - 1954 şi 1959 - 1964.
Preotul Petre Popescu, născut la 22 septembrie 1922, a fost arestat în august 1948 şi condamnat
la doi ani de închisoare corecţională.
Părintele Paul Săvoiu Popescu, paroh în Lupşa, Mehedinţi, s-a născut la 27 decembrie 1919
în localitatea în care a devenit preot mai târziu. Condamnat administrativ în 1952 la patru ani
detenţie, a fost închis la Craiova, Bucureşti şi Bicaz.
Preotul Sebastian Popescu, născut în 1908 Ia Luciu, Buzău, paroh în Lăstuni-Dumitreşti,
Râmnicu-Sărat, a fost arestat în iulie 1950 pentru legături cu rezistenţa anticomunistă din Vrancea
şi condamnat la 20 de ani de închisoare. A executat pedeapsa la Râmnicu Sărat, Galaţi, Gherla,
Aiud, Ocnele Mari, Baia Sprie, Cavnic, Caransebeş şi Periprava, până în 1964, când a fost eliberat.
Preotul Serghie Popescu, paroh la Gura Ocniţei, Dâmboviţa, a fost închis în perioada 15
august 1952 - 3 septembrie 1953.
Părintele Stelian Popescu, născut la 19 octombrie 1907 în comuna Perieţi, Ilfov, paroh în
Silistra-Durostor şi apoi la Constanţa, a fost arestat în 1951 şi condamnat de Tribunalul Militar
Constanţa la 20 de ani de muncă silnică, pentru activitatea sa în cadrul Mişcării Naţionale de
Rezistenţă anticomunistă din Dobrogea. Graţiat în 1964, a fost reîncadrat la parohia Dumbrăveni, de
unde s-a transferat la Cobadin, Constanţa.
Preotul Teodor Popescu din Cătanele, Dolj, a fost închis în perioada 1959-1962. A murit în
1973.
Preotul Vasile Popescu din Pictroiu, Brăila, a fost închis la Galaţi în 1949 pentru "uneltire
împotriva ordinii sociale".
Preotul Vespasian Popescu (†), paroh în localitatea Mihai Viteazu, Călăraşi, închis la Jilava în
1949 pentru "uneltire împotriva ordinii sociale", a murit în timpul detenţiei.
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Preotul Victor Popescu din comuna Brădet a fost arestat în aprilie 1959 şi condamnat la opt
ani de închisoare corecţională pentru legăturile ce le-a avut cu grupul Arnăuţoiu.
Preotul Victor L. Popescu, născut la 28 aprilie 1905 în Orleşti, Vâlcea, paroh la Ocnele
Mari, Vâlcea, a fost arestat în perioada 15 august 1952 - 12 august 1953, pentru "agitaţie ostilă
regimului".
Părintele Victor N. Popescu s-a născut la 22 aprilie 1916 în localitatea Petreşti,
Dâmboviţa şi a fost paroh la Bezdead, Dâmboviţa. Arestat în 1952 şi condamnat prin sentinţa
668/1952, pentru "manifestări ostile contra regimului" la doi ani de închisoare, a fost deţinut la Canal.
Preotul Victor T. Popescu, născut la 17 noiembrie 1906, paroh la Leşile, a fost arestat în
perioada februarie 1951 - august 1952 pentru "răspândire de zvonuri false".
Preotul Dumitru Popovici s-a născut în Băceşti, Vaslui, la 26 ianuarie 1911 şi a funcţionat ca
paroh în Frumuşani, Călăraşi. În 1947 a fost condamnat la şapte ani detenţie pentru "uneltire împotriva
ordinii sociale".
Preotul Gheorghe I. Popovici, născut la 6 mai 1924 în localitatea Floriţoaia Veche, judeţul
Iaşi, a fost paroh în Ulmi-Liteni, comuna Belceşti, Iaşi şi la biserica Sfinţii Constantin şi Elena din
Iaşi. Arestat în noaptea de 1 1 -12 ianuarie 1952 pentru "uneltire împotriva ordinii sociale", a fost
condamnat prin sentinţa nr. 127 a Tribunalului Militar Bucureşti la doi ani detenţie şi un an domiciliu
forţat. A fost închis la Securitatea din Bucureşti, la Jilava, Poarta Albă, Peninsula - Valea Neagră şi la
Galeş.
Părintele Stere Popovici din Lunca, Tulcea, născut la 25 mai 1912 în localitatea Tuluceşti,
Galaţi, a fost arestat de două ori: prima dată în 1949, când a fost condamnat la trei luni de închisoare de
Tribunalul Militar Constanţa, prin sentinţa nr. 538/49, pentru delictul de "răspândire de ştiri false", a
doua oară în 1951 pentru "uneltire împotriva ordinii sociale" de acelaşi tribunal, prin sentinţa nr.
142/51. Din cei 22 de ani la care a fost condamnat a doua oară, a executat 12 ani şi jumătate; a fost
închis la Gherla.
Preotul Traian Popovici din Oradea a fost arestat în perioada 16 august 1952-25 aprilie
1953.
Preotul Vasile Popovici din Galaţi, născut la 15 septembrie 1910 în Ţuculeşli, Galaţi, a fost
arestat în 1958 şi condamnat prin sentinţa nr. 89/58 a Tribunalului Militar Constanţa la trei ani de
închisoare pentru "acţiuni potrivnice ordinii de stat". A fost închis la Periprava.
Preotul Sabin I. Porje, născut la 25 iulie 1917 în comuna Sârbeşti, Bihor, a fost condamnat
de Tribunalul Militar Cluj la şapte ani de închisoare în 1959. Graţiat în 1964, a slujit în parohiile
Latiştea de Vaşcău, Jebceni şi Lecheceni, judeţul Bihor.
Preotul David Portase din Galaţi, născut la 9 iunie 1910 în localitatea Corni-Covurlui a fost
arestat în 1958 şi condamnat prin sentinţa nr. 89/58 a Tribunalului Militar Constanţa la trei ani de
închisoare pentru activitate legionară. A fost închis la Periprava.
Preotul Ioan Porumb, născut în Sânnicolau Român, Bihor, la 11 noiembrie 1914, paroh în
Tulea, a fost condamnat, prin sentinţa 194/27. 05. 1960 a Tribunalului Militar Timişoara, la şase ani
de închisoare corecţională pentru uneltire. A executat pedeapsa la Oradea, Aiud şi Insula Mare a
Brăilei, până în 1964, când a fost eliberat.
Preot în Ciofrângeni, lângă Curtea de Argeş, părintele Alexandru Postelnicescu, născut la
Curtea de Argeş în 13 februarie 1911, a fost închis la Aiud şi Ocnele Mari timp de şase ani, după ce
a fost condamnat pentru "uneltire împotriva ordinii sociale" la 25 de ani de închisoare în 1958 prin
sentinţa 298/2. 08 a Tribunalului Militar Craiova.
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Preotul Ion V. Postelnicescu (†), născut în 1884 la Moşoaia, Argeş, licenţiat în teologie şi
drept, paroh la biserica "Sf. Gheorghe" din Piteşti, a fost arestat în 1952 pentru trei luni. Arestat din
nou în 1959 şi condamnat la 22 de ani detenţie, a decedat la Jilava în acelaşi an.
Preotul Neculai Postolache din localitatea Sârbi, judeţul Vrancea, s-a născut în 1910 la Ţifeşti,
Vrancea. A fost arestat în 1949 şi condamnat prin sentinţa nr. 663/1950 a Tribunalului Galaţi, pentru
"uneltire împotriva ordinii sociale". A executat cinci ani detenţie la Galaţi şi la Capu Midia.
Preotul Alexandru Preda, născut la 7 mai 1912 în Roeşti, Vâlcea, paroh la Cârstăneşti,
Vâlcea, a fost închis pentru uneltire, între 1952 - 1954 şi 1959 - 1964. A doua oară a fost condamnat la
şapte ani de închisoare prin sentinţa 174/1960 a Tribunalului Militar Craiova.
Preotul Dionisie Preda, paroh în localitatea Părhăuţi, Suceava, a fost închis între anii 19481951 la Gherla şi între 1953 - 1955 la Aiud.
Preotul Preda Predescu, născut la 24 aprilie 1916 în comuna Bolovani, Ilfov, paroh la
Gorganul de Sus, Argeş, a fost arestat în perioada 19. 07. 1952- 1.06. 1955.
Preotul Grigore Prejbeanu, născut în 1893 la Băleşti, Gorj, paroh în Rosava, Băleşti, apoi
slujitor la catedrala din Tg. Jiu, a fost arestat în 1952 la Craiova, apoi închis la Ghencea şi
Văcăreşti. A fost eliberat în 1953, spunându-i-se că a fost arestat din greşeală. A decedat în
1976.
Preotul Traian Preoteasa, născut în 1915 în Argeş, paroh la Leleasca, Olt, a fost condamnat
politic.
Preotul Marin Pretorian, născut la 20 martie 1904, în Ghiroiu, Vâlcea, paroh la Văleni,
Vâlcea, a fost condamnat pentru "crimă de uneltire" prin sentinţa 17/22. 03. 1961 a Tribunalului
Militar Bucureşti. S-a aflat în închisoare între anii 1959 - 1964.
Preotul Teoctist Pricopan din Eparhia Dunării de Jos a fost condamnat la 12 ani de
închisoare, pedeapsă pe care a executat-o între 1948 -1960. După eliberare a devenit paroh al comunei
Cavadineşti, Galaţi.
Preotul Petre Provinceanu, paroh la Meliceşti, Prahova, a fost închis în perioada 17. 08.
1952-3. 09. 1953.
Preotul Nicolae Puia, paroh în Alba Iulia, a fost arestat în perioada 15.08. 1952- 12.08.
1953.
Preotul Visarion Puiu, născut la 5 iunie 1913 în comuna Tureta din Basarabia, paroh la
Negreşti, Neamţ şi în Iaşi, a fost deţinut administrativ în perioada 14. 10. 1949 - 1. 06. 1955. Arestat
din nou în 1959 şi condamnat la şapte ani de închisoare de Tribunalul Militar Iaşi pentru "uneltire
împotriva ordinii sociale", a fost eliberat în 1964 şi reîncadrat în parohiile Sărata -Dobreni şi
Gârcina, Neamţ.
Preotul Augustin Puiuţ, născut la 11 martie 1910 în comuna Brănişca, Hunedoara,
paroh la Gialacuta şi Furcuşoara, Hunedoara, a fost închis în perioada 15. 04. 1952 - 28. 04. 1954.
Părintele Daniel Purcăroiu, preot din Braşov, a fost închis în temniţele comuniste.
Preotul Gheorghe Purdea din Coraeşti, Cluj, a fost condamnat în 1952. A trecut pe la
Peninsula.
Preotul Ioan Puşcaş, născut la 1 aprilie 1915 în localitatea Ceica, Bihor, paroh la Sânnicolau
de Beiuş, a fost arestat în 1952 şi condamnat de Tribunalul din Oradea la doi ani de închisoare
corecţională.
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Preotul Mihai Puşcălău din Boiştea, Bacău, născut în 1901, a fost condamnat la patru ani de
închisoare.
Preotul Aurel Puticiu, paroh în Butan-Măgeşti, Bihor, a fost închis în perioada 2. 09. 195913.06. 1960.
Preotul Teofil Teodor Radovici de la Mănăstiriea Sihastru, Vrancea, a fost arestat la 7
aprilie 1955 împreună cu alţi 35 de vieţuitori. A fost întâlnit în închisoare de părintele Ion Movileanu.
Astăzi trăieşte la Mănăstirea Recea, Mureş.
Preotul Constantin Gh. Radu, născut la 26 mai 1910 la Bâldana, Dâmboviţa, paroh la Ulieşti,
Dâmboviţa, a fost arestat în perioada 19. 04. 1952 -30.04.1954.
Preotul Gheorghe Radu din Dănciuleşti, Gorj, a fost deţinut între 1958 - 1964; a decedat
după eliberare.
Preotul profesor Simion Radu, născut la 18 noiembrie 1906 în Mohu, Sibiu, doctor în teologie,
licenţiat al Facultăţii de Litere şi Filosofie din Cluj, paroh în Cristurul Secuiesc, asistent la Institutul
Teologic din Sibiu, a fost deţinut politic în perioada 1952 - 1953.
Preotul Ştefan Rafailă a fost deţinut la Aiud. Epuizat de regimul de detenţie, a murit în 1958,
la câteva luni după eliberare.
Diaconul şi învăţătorul Ioan-Aurel Raica a fost arestat în 1948 pentru "uneltire împotriva
ordinii sociale" şi închis în temniţele de la Arad şi Piteşti, la Canal şi la Constanţa.
Preotul Emilian Raicu din Tâmpa, Mehedinţi, s-a aflat vreme de doi ani în detenţie.
Preotul Teodosie Raicu din Ponoarele, Mehedinţi, a fost condamnat la patru ani şi şase luni
de închisoare.
Preotul Gheorghe Raita, născut în 14 aprilie 1906 la Şona, Braşov, paroh la Săsciori, a fost
arestat în 1958 şi condamnat la şase ani pentru "favorizarea infractorului", apoi închis la Aiud.
Preotul Iosif Raţec, născut la Mehadica, judeţul Caraş-Severin, în 11 aprilie 1910, paroh în
Botineşti, Cruşovăţ şi Mehadica a fost arestat în 1949 pentru activitate legionară; a făcut 12 ani de
închisoare corecţională.
Preotul Florian Raţiu s-a născut la 7 aprilie 1901 în localitatea Sicula, judeţul Arad.
După ce a absolvit Academia Teologică din Arad, a funcţionat între anii 1927 - 1928 ca pedagog şi
profesor suplinitor la Şcoala normală din Arad şi mai apoi ca preot în cadrul Episcopiei Aradului. În
1956 a fost arestat, condamnat la muncă silnică pe viaţă, pentru "uneltire împotriva ordinii statului",
de către Tribunalul Cluj, prin sentinţa nr. 1100/1957 şi închis la Gherla. După eliberare, a funcţionat
ca preot în parohia Clopodia, judeţul Timiş, între anii 1964 - 1974.
Preotul Ştefan Răcăşanu din Buciumi, Sălaj, a fost arestat în 1952 şi condamnat prin sentinţa
1050/1952 la cinci ani de închisoare corecţională, deoarece era membru P.N.Ţ.
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