
Expunere de motive

m vederea declararii orasului Dragomiresti, Maramures,

„ORA$ MARTIR”

m lupta anticomunista

Orasul Dragomire§ti este situat in depresiunea Maramure^ului, la poalele 

Muntelui Tibles, intre cursurile raurilor Iza si Baicu. In Maramuresul istoric au fost 
mai multe centre de rezistenta armata anticomunista care, vreme de aproape un 

deceniu, s-au opus instaur^ii jugului sovietic, inscriindu-se in miscarea nationala de 

rezistenta armata anticomunista din munti. Intre cele mai importante grupuri 
amintim ”Grupul Popsa de la lend, Grupul Visovan de la Sighet, Grupul Pop-Oniga 

de la Lapusul Romanesc”. La Dragomiresti au activat trei grupuri de luptatori 
conduse de Ion Ilban, Minica §tefan, Zubascu Ion dar §i un luptator solitar Pasca 

Gheorghe.

Astfel, la mijlocul secolului XX, se remarca la Dragomire§ti o putemica 

rezistenp anticomunista, formandu-se un grup din 40 de persoane, avandu-1 m
/K

frunte pe Ion Ilban - Crasmarul. In anul 1949 grupul a fost descoperit de organele 

de securitate. Cum grupul nu a putut fi anihilat, pentru a se razbuna, organele de 

represiune au tabarat asupra localitatii Dragomiresti arestand peste 150 de persoane 

din familiile si rudele plugarilor. Cei mai mul^i dintre fugari au fost condamnati la 

ani mul^isi grei de mchisoare. Vasile Offim Motrea, luptator m cadrul grupului, 
(care a facut 17 ani mchisoare) relateaza: „Am fost descoperiti m primavara anului 
1949, la moara lui Dumitru Petrovan. Eu aveam pe atunci 21 ani. Am fost 
descoperiti si incercuifi de securitate. Cu noi era si Ion Popsa, dar am scapat din 

mcercuire cu totii. (Moara fiind la marginea satului, pe raul Baicu, avea in spate 

sesul cultivat cu porumb, pe unde au putut fugi.) Dupa aceasta, timp de o 

saptamana, au avut loc in comuna multe arestari: veneau noaptea cu dubele negre si 
luau oamenii. Noi, cei sapte, am fugit pe paduri din fata urmaritorilor si ne-am 

ascuns in padurile din Muntii Tiblesului!”.

In continuare enumeram pe cei care au murit sau au fost condamnati din 

grupul de rezistenta anticomunista din Dragomiresti. (sursa: Elisabeta Faiciuc, 
Dragomiresti - intre traditie si modernism, ed. a Il-a, Ed. Limes, Cluj-Napoca, 2008, 
pag. 46-64, Arhiva CNSAS, marturii ale urmasilor).



1. Ardelean Dumitru, n. 1916, colaborator al grupului de fugari pe Baicu 

caruia, inca din aprilie 1949 le ducea alimente din sat. Condamnat la 5 ani 
Tnchisoare de Tribunalul Militar Cluj, iar prin sentinta 152/02.04.1959 a 

Tribunalului Militar Timis a fost din nou condamnat pentru ascultarea de posturi 
straine si sustinere teoretica a contrarevolutiei.

2. Ardelean Ion, taran condamnat politic la 5 ani Tnchisoare si confiscarea 

averii prin sentinta 141/1950 a Tribunalului Militar Cluj, pedeapsa executata la 

Valea Neagra (canal) Tmpreuna cu Petrovan Dumitru,Ticala Vasile.

3. Bogdan Ion, n.l931, elev (de 19 ani in momentul condamnarii) la liceul 
Drago§ Voda din Sighet. Prin sentinta 139/1950 emisa de Tribunalul Militar Cluj a

ys

primit 4 ani Tnchisoare pentru crime de uneltire contra ordinii sociale. In 1958 este 

din nou arestat si condamnat la 10 ani Tnchisoare pentru „ascultarea unor posturi de 

radio imperialiste, comentarea masurilor luate de partid si sustinerea teoretica a 

miscarilor contrarevolutionare din Ungaria” Pedeapsa a executat-o la Timisoara, 
Satu-Mare, Oradea, Aiud, Tn Marea Insula a Brailei. A fost eliberat prin Decretul 
411/1964 (dupa 6 ani de detentie). A^adar, a fost condamnat Tn total la 14 ani 
Tnchisoare din care a executat 10 ani.

4.Chis Ion, taran de 21 de ani, a fost condamnat la 5 ani Tnchisoare prin 

sentinta 141/1950 a Tribunalului Militar Cluj.

5.Chi§ Ion, student la Teologie Ortodoxa a executat si el ani grei de
Tnchisoare.

6.Florea Ion, taran condamnat la Tnchisoare §i confiscarea averii.

T.Florea Dumitru, tanar taran, arestat Tn 1950 pentru ca le-a dus mancare 

fugarilor de pe Izvor.

S.Giurgi Gavrila, taran condamnat la 1 an si 6 luni Tnchisoare si confiscarea 

averii, Tnvinuit Hind ca la el au dormit fratii Popsa.

9.Hotico Petre, grefier la Judecatoria Dragomire§ti, chirias la Ilban §t. Ion, 
fost prizonier Tn URSS, a fost condamnat la 1 an si 6 luni Tnchisoare corecfionala si 
confiscarea unor bunuri.

lO.Ilban Ion, taran condamnat la 1 an Tnchisoare prin sentinta 191/1951. A 

fost arestat Tn 1950 si eliberat Tn 1954, Tnchisori Cluj, Gherla, Canal.

11.Ilban Ion, elev de 18 ani la liceul Dragos Voda din Sighet, arestat la 29 

august 1948 cu tot grupul „Aurel Visovan” organizati Tn ,fralia de cruce”.



12.11ban St. Ion (Crasmaru, singurul comerciant roman din sat), seful Garzii 
Albe. A fost arestat m data de 02.10.1950 si condamnat prin mai multe sentinte la 

10 ani temnita grea, 8 ani degradare civica, confiscarea averii ^i 4000 amenda 

corecfionala pentm: uneltire impotriva ordinii sociale, detinere ilegala de arme, 
mvinuit fiind de colaborare cu organizatia „Manunchiul legionar” condusa de frafii 
Popsa de gazduirea unor intruniri ale membrilor acesteia din Dragomire^ti.

IS.Ionescu (Ilban) Maria (fiica Crasmarului), mvatatoare, arestata si 
condamnata la 1 an si 6 luni mchisoare corectionala si confiscarea averii pentru 

fapte de uneltire impotriva ordinii sociale, mvinuita fiind ca a cunoscut activitatea 

lui Ion Popsa si nu a denuntat-o.

14.Ionescu Ion, (ginerele lui Crasmaru), ofitei activ cu domiciliul m Sighet. A 

fost condamnat la 3 ani mchisoare corectionala, 1 an interdictie corectionala, 
confiscarea averii si 2000 lei amenda corectionala pentru uneltire contra ordinii 
sociale, mvinuit fiind ca a luat contact (cat timp se afla Tn vizita la socrul sau) cu 

Popsa, care i-a cerut armament, munitii si livrete. Ofiterul nu a trecut la fapta, dar 

nici nu i-a denuntat.

15.IUSCO Dumitru, t^an, considerat chiabur, condamnat la 5 ani mchisoare si 
confiscarea averii, mvinuit fiind de uneltire contra ordinii sociale, mca din aprilie 

1949 de cand le trimitea alimente fugarilor de pe Izvor, prin acuzatul Ardelean 

Dumitru.

16.Iusco Gavrila, medic in localitate, arestat in 1950 §i condamnat la 3 ani 
inchisoare si confiscarea averii, invinuit fiind ca a tratat un bolnav fugit cu grupul 
lui Ilban §t. Ion.

IT.Iusco Hie, avocat, arestat in 1953 si eliberat in 1954 din inchisoarea de la
Cluj.

IS.Maris Filimon, taran condamnat la un an si jumatate inchisoare si la 

confiscarea averii.

19.Maris Stefan, taran condamnat la un an si jumatate inchisoare si la 

confiscarea averii.

20.Minica §tefan, elev fiind la liceul Drago§ Voda din Sighet a constituit un 

nucleu de rezistenta anticomunista „Tanarul cuib” din care mai faceau parte inca 8 

tineri din alte localitati. Impreuna cu tinerii din Dragomire^ti, organizati in vacanta 

de vara din 1948, tineau legatura cu grupul celor fugiti in munti (condu^i de fratii 
Popsa) pe care ii cunostea inca din 1947. A fost arestat in 1949 si eliberat in anul



1954. In anul 1959 este arestat din nou si condamnat la 15 ani mchisoare pentru 

uneltire contra ordinii sociale. Astfel, Minica $tefan a executat 9 ani de mchisoare 

pe motive politice.

21.Net Ion, taran condamnat la un an si jumatate mchisoare si confiscarea
aveni.

22.0frim Vasile, taran de 21 ani, a fost condamnat la un an §i jumatate 

mchisoare. A fost arestat de regimul comunist de 23 de ori condamnat la 17 ani 
mchisoare din care a executat 5 ani.

23. ttt Pa^ca Gheorghe a fost un luptator solitar care desi era mtr-o stransa 

relatie cu mi^carea anticomunista de la Dragomiresti a actionat independent ca un 

justitiar impotriva abuzurilor puterii comuniste vreme de aproape un deceniu pana la 

uciderea sa de catre trupele de securitate la 5 februarie 1956

24. Petrovan Dumitru, taran, considerat chiabur condamnat la 5 ani mchisoare 

si confiscarea averii, ca opozant al noului regim, in casa lui fiind descoperite 

intalniri ale grupului condus de Popsa. Sotia lui, Gafia cu fetita de 6 ani, Ileana, au 

fost torturate in beciurile Securitatii pana la prinderea lui.

25. Petrovan Ion, fiul lui Dumitru, elev la liceul ,JDragos Voda” condamnat si 
el ca tatal, dar la un an 8 luni inchisoare, invinuit ca tine legaturi cu parintele sau 

c^ia ii ducea mancare.

26. Pitic Vasile, facea parte din micul grup de elevi anticomunisti format in 

vara anului 1948, in casa caruia la Anul Nou 1949 a avut loc o intalnire legionara cu 

Vlad Aurel, Ofrim Vasile, Minica §tefan si Bogdan Ion. A fost condamnat la 4 ani 
inchisoare corectionala, pedeapsa executata la Gherla in perioada 1949-1953, fiind 

invinuit de participare la intruniri pentru uneltire contra ordinii sociale. Apoi, in anul 
1959 este condamnat la 5 ani inchisoare pentru uneltire contra ordinii sociale, 
sustinere teoretica a evenimentelor contrarevolutionare din Ungaria si pentru 

ascultarea de posturi straine.

27. Plohod Gheorghe, {aran condamnat la 8 luni inchisoare pentru ca le-a dat 
mancare fugarilor din padurile de la poalele muntilor Tibles.

28. Pop Nita, tmara taranca, chinuita §i condamnata la un an si sase luni 
inchisoare pentru ca le-a dat mancare luptMorilor anticomunisti din padurile de la 

poalele muntilor Tibles. A executat 9 luni de inchisoare la Oradea si Sighet fiind 

umilita intr-o maniera animalica in perioada de cercetare datorita faptului ca nu a 

„tumat” pe nimeni.



29. Rubel lanos, comerciant condamnat la 5 ani inchisoare pentru uneltire 

contra ordinii sociale cu organizatia lui Popsa.

30. §imon Ion s-a alaturat grupului avand o pusca cu care a dezertat din 

armata. A fost condamnat de Tribunalul Militar Cluj.

31.Sitar Gheorghe, dezertor din armata, condamnat politic de Tribunalul
Militar Cluj.

32. Ticala Hie, mvatator si director al §colii din Sacel, a fost arestat §i 
condamnat la 2 ani si 11 luni inchisoare corectionala, invinuit fiind de activitate 

organizata contra ordinii sociale, de ascultarea unor posturi de radio imperialiste si 
ca era impotriva legilor statului.

33. ttt Ticala Vasile, Jaran condamnat politic la 6 ani inchisoare corectionala 

si confiscarea averii. A murit la 38 de ani, accidental la Canal, colonia de munca din 

Valea Neagra.

34. Ticala Vasile, {aran dulgher si padurar, condamnat la 6 ani temnita grea si 
confiscarea averii pentru uneltire contra ordinii sociale si pentru dejinere ilegala de 

arme ^i munitie

35. Vlad Ion, taran dezertor din armata, fugar in Muntii Tible^ului, condamnat 
politic prin sentinta Tribunalului Militar Cluj.

36. Zubascu Hie, taran agricultor, membru al organizatiei ,JV[anunchiul 
legionar”, fugar in Muntii Tible^ului.

37. Zubascu Ion, taran tanar de 22 de ani, seful grupului de tineri 
anticomunisti, organizati in vara anului 1948, si membru al grupului Baicu, 
condamnat politic la 6 ani temnita grea, executaji la Canal.

38. ttt Zubascu Hie, fratele lui Ion, taran fugar un an si jumatate prin padurile 

muntilor Tibles, torturat in beciurile Securitatii din Sighet si care a murit in anul 
1950 nerezistand la socul electric din timpul anchetelor. Decesul acestuia a fost 
anuntat familiei abia dupa 12 ani. Presiunile facute de securitate asupra familiei sale 

au fost inimaginabile, in beciurile securitatii fiind aruncata sotia lui Maria si cei doi 
copii loan de trei ani si Heana de sapte luni.

39. Vlad Gheorghe, medic ^ra licenta la Sacel, a fost arestat si invinuit de 

uneltire impotriva securitatii statului, ascunzandu-i pe unii opozanti ai regimului pe 

santierul Salva-Viseu. A fost condamnat la 4 ani inchisoare §i a executat 5 ani la 

Aiud.



40.ttt Vlad Vasile, fratele lui Gheorghe, a fost arestat si condamnat la 

moarte in Procesul parasuti^tilor si executat prin impuscare , la Jilava in 31 

octombrie 1953 pentru incercare de rastumare a ordinii politice a statului.

4LVlad Mihai, tot din aceeasi familie, frate fiind cu Gheorghe si Vasile, a 

fost condamnat la 4 ani mchisoare pentru ca i-a dus pachet cu mancare la Bucure^ti 
fratelui Vasile care locuia cu alji legionari. A fost eliberat printr-un decret de 

gratiere aplicat pedepselor mai mici.

42.Vlad Aurel, a facut parte dintr-un grup legionar din Dragomiresti, 
constituit la Tndemnul fratilor Pop§a. A fost arestat si condamnat la 6 ani temnifa 

grea, 5 ani degradare civica §i confiscarea averii pentru crima de uneltire contra 

ordinii sociale.

Pe langa cei omora|i sau cei umiliti m mchisori de regimul comunist au avut 
la fel de mult de suferit cei ramasi acasa, umilinta suprema fiind realizata m 1962 

cand oamenii au fost constran§i sa intre in CAP iar copiii celor care au refuzat au 

fost exmatriculati din licee si facultati.

Pretul suprem m lupta anticomunista a fost platit si de Manastirea Ortodoxa 

din Dragomiresti situata m „Valea Prihodistii”, incendiata de trupele de securitate 

deghizate m tarani cu straie de iama de pe Valea Mara, (complet diferite de straiele 

tarane§ti din Dragomiresti) in noaptea de 13 spre 14 septembrie 1949. Din cenusa a 

fost recuperata doar o cadelnita si Icoana Maicii Domnului cu Pruncul lisus, aceste 

doua relieve stand la baza reconstruirii m acest moment a Manastirii „Sf Hie” de la 

Dragomiresti.

Prin declararea orasului Dragomiresti, Maramures, „localitate martir” s-ar 

aduce un omagiu membrilor grupului de rezisten|a anticomunista din Muntii 
Tiblesului si poate fi o alinare pentru urma^ii celor care au luptat impotriva

regimului comunist ateu.

Senator,

Marius-Alexandru DUNCA senator PSD

LiviU'Marian POP senator R6D

c::/



Coin4iatori ai propunerii legislative de
privind declararea ora^ului Dragomire^ti din jude^ul Maramure§,

MARTIR” in lupta anticomunista
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