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SENTINŢA

NR. 11 DIN 12 FEBRUARIE 1962 A TRIBUNALULUI
MILITAR DE REGIUNE BUCUREŞTI - ÎN DEPLASARE ÎN
GARNIZOANA PITEŞT I
VASILE NOVAC•
„Tribunalul Militar de Regine

Militară Bucureşti,

Colegiu l de Fond compus

din:
Preşedinte

- locotenent colonel de justiţie Bi·anovici Ion
- maior de justiţie Munteanu Fănică
Asesori populari
- maior Brat Iosif
- maior Chivu Nicolae
'Procuror militar
- maior de justiţie Molea Marian
Secretar de şedinţă - Cârstea Marin", în şedinţa din 12 februarie 1962, judecă
şi condamnă, cu unanimitate de voturi, pe următorii inculpaţi: Arsenescu I. Gheorghe,
Bivol Nicolae, Poştoacă Ion, Buduluca Gheorghe, Buduluca Maria, Poşto acă N.
Apostol, Poştoacă Floarea şi Po ş toacă Elisabeta. Judecă şi absolvă de pedeapsă pe
Alexiu N. Petre, fiindcă a mai fost judecat şi absolvit pentru acele_aş i acuzaţii, pe
Catrinu Daniel şi pe Sulca Ioan.
În ziua de 13 decembrie 1963, a fost graţiat de
„restul pedepsei ce mai avea de executat Po ştoacă Nic.
Apostol", iar la 24 iulie 1964 Poştoacă Ion şi Alexiu
Petre. La 9 aprilie 1964, Consiliul de Stat graţ i ază şi
pe : Poştoacă Elisabeta, pe Buduluca Gheorghe, ·pe
Buduluca Maria, pe Poştoacă Floarea şi pe Bivol Ion
Nicolae de restul pedepsei 1•
Arsenescu I. Gheorghe este condamnat la
moarte, confiscarea averii şi plata a 1500 de lei
cheltuieli de judecată; Bivol Nicolae, la 10 ani tem niţă
grea, cinci ani degradare civică, confiscarea averii şi
1OOO de lei cheltuieli de judecată; Poştoacă Ion, la 15
ani muncă si ln ică, şapte ani degradare civică ,
confiscarea totală a averii şi 1200 de lei cheltuieli de
judecată; Buduluca Gheorghe, la 15 ani temniţă grea,
Judecător

' Muzeul Judeţean Argeş .
1

Arhiva Ministerului

Apărării Naţtonale ,

fond Tribunalu/ Mi/ilar de Regiime

I, Sentinţa nr. 11 , p. 1, ş i 41-43.
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ani degradare civică, confiscarea totală a averii şi 1200 lei cheltuieli de judecată;
Buduluca Maria, la I O ani muncă silnică, cinci ani degradare civică, confiscarea totală a
averii şi 1000 lei cheltuieli de judecată; Poştoacă N. Apostol, la cinci ani temniţă grea,
trei ani degradare civică, confiscarea totală a averii şi 500 de lei cheltuieli de judecată;
Poştoacă Floarea, la 12 ani muncă silnică, şase ani degradare civică, confiscarea totală
a averii şi 500 de lei cheltuieli de judecată; Poştoacă Elisabeta, la cinci ani muncă
silnică, trei ani degradare civică, confiscarea totală a averii şi 500 de lei cheltuieli de
2
judecată •
Despre Arsenescu I. Gheorghe, se consemna că s-a născut, în Câmpulung, la
31 mai 1907, din părinţii: Ion şi Elena, că locuia pe strada Târgoviştii nr. 28, că era
divorţat, că avusese gradul de colonel şi că absolvise Şcoala Superioară de Război 3 .
Sentinţa arată că Arsenescu Gheorghe a fost arestat, în ianuarie-februarie
1960, de către organele Securităţii, imputându-i-se că a fost membru P. N. L. Tătărescu
şi că, în 1948, fugar fiind, a iniţiat o bandă teroristă. Conform aceleiaşi sentinţe:
,,În primăvara şi vara anului 1948, ca urmare a propagandei instigatoare, duse
de cercurile reacţionare din ţară şi peste hotare, unele elemente duşmănoase ca:
legionari, ofiţeri deblocaţi, chiaburi, foşti moşieri sau industriaşi, foşti membrii ai
partidelor „istorice", au început să se organizeze în bande teroriste, în nordul fostelor
judeţe Argeş şi Muscel, pentru a desflişura activitate contrarevoluţionară împotriva
regimului democrat popular din R. P. R.
Astfel, în cursul anului 1948, din iniţiativa şi sub conducerea legionarului
Apostol Dumitru, mai mulţi legionari s-au constituit într-o bandă teroristă în nordul
regiunii Argeş. În acelaşi timp, în fostul judeţ Muscel, din iniţiativa inculpatului
Arsenescu Gheorghe, o serie de elemente duşmănoase, printre care: Hachentzelner
Gheorghe, Săndescu Vasile, Banu Constantin, Suicescu Victor, toţi legionari,
Purnichescu Ion, Pumichescu Gheorghe, Vasilescu lon 1 Vasilescu Sever, foşti
industriaşi şi membrii P. N. L„ Enescu Nicolae şi Constantinescu Ion, foşti moşieri şi
deputaţi„. P. N. L. s-au constituit într-o altă bandă teroristă, Gare a întreţinut legături pe
linia activităţii criminale, cu banda condusă de Apostol Dumitru, până în 1949, când
aceasta a fost depistată de către organele de stat" 4 •
La st!rşitul anului 1948, au fost arestaţi câţiva membrii ai grupării lui
Arsenescu. Colonelul a plecat la Bucureşti, stabilind legături cu Niţu Nicolae, fost
industriaş, membru P. N- Ţ, cu Dumitrescu Ion, fost moşier şl membru P. N. L., Andrei
Gheorghe, fost industriaş legionar, cu Vişoianu Iosif, paraşutat clandestin în ţară şi
„Arnăuţoiu Toma, fost chiabur şi ofiţer în armata burghezo-11'1.oşierească, s-au constituit
într-o a doua bandă teroristă" 5 .
După câteva şedinţe conspirative, în care s-au discutat măsuri de organizare,
s-a hotărît crearea unei organizaţii cu caracter militar, care unnărea „răsturnarea, prin
violenţă, a orânduirii sociale şi de stat, instaurată în ţara noastră.
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Ibidem.
'Ibidem,
• Ibidem.
'Ibidem.
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urma să-şi desrnşoare activitatea, la început, în zona
din sectorul comunei Nucşoara, întrucât terenul le oferea multe posibilităţi de
acţiune şi ascundere„.
Pentru realizarea scopului propus, inculpatul Arsenescu Gheorghe şi Arnăuţoiu Toma
(condamnat), în luna martie 1949, s-au deplasat în comuna Nucşoara, stabilind· legături
subversive, cu o serie de legionari, P.N.Ţ.-işti şi P. N. L-işti, fugari, urmăriti de către
organele de stat, printre care: Arnăuţoiu Ion, chiabur, fost şef de sector P. N. L.. Drăgoi
Ion, legionar, Arnăutoiu Petre, legionar, Marinescu Virgil, P. N- Ţ-ist, Chirca Ion, autor
al unei crime săvârşite în 1946, Popoescu Constantin, P. N. L-ist, fugar, urmărit pentru
activitate de sabotaj, Jubleanu Titus, Milea Beniuc şi alţii, toţi în prezent condamnaţi.
Punând în practică planurile lor criminale, inculpatul Arsenescu Gheorghe,
împreună cu ceilalţi membrii ai bandei şi-au procurat arme, muniţii şi alimente de la
mai mulţi favorizatori, au constituit ascunzători în munţi, unde au stat fugari, au depus
jurământ de. credinţă, au săvârşit acte de teroare şi jafuri împotriva unităţilor economice
şi a gospodăriilor cetăţenilor, tâlhării şi asasinate, hotărînd, totodată, ca în cazul
dezlănţuirii unui război din partea cercurilor imperialiste, să sprijine forţele
intervenţioniste, prin acţiuni violente împotriva organelor de partid şi de stat" 6 .
Colonelul Arsenescu şi colaboratorii săi mai sunt acuzaţi de asasinarea bestială
a plutonierului Apăvăloaie Constantin şi a sergentului major Florea L., din partea
Securităţii, care au vrut să-i prindă, în vara anului 1949. Retraşi în munţi, Arsenescu i-a
felicitat pe autorii omorului, printr-un „ordin de zi", înălţându-i în grad. Mai sunt
acuzaţi de terorizarea unui grup de patru femei şi de jefuirea a I 00 de cetăţeni care
coborau din munţi, obligându-i să „strige lozinci contrarevoluţionare" 7 .
În vara anului 1949, Arsenescu Gheorghe a împărţit „banda" în două, pentru o
mai uşoară aprovizionare. Organele de securitate au încercat, de două ori, în cursul
lunii octombrie, să-l prindă pe colonelul Arsenescu. Scăpând, s-a refugiat „în
apropierea oraşului Câmpulung, unde a stat ascuns la diferite gazde, până în februarie
1960, când a fost descoperit şi arestat" 8 .
După retragerea sa, grupul condus de Chirca Ion a mai acţionat, până în
„noiembrie 1949, când a fost lichidat, iar celălalt grup condus de teroristul Arnăuţoiu
Toma, până în anul 1958, când de asemenea a fost lichidat, după ce a săvârşit o serie de
acte de teroare". Alte acuzaţii comune, puse în seama lui Arsenescu şi Amăuţoiu:
,,În anul 1949 şi vara anului 1950, membrii bandei teroriste, iniţiată şi condusă
de Arsenescu Gheorghe, iar din octombrie 1949 de către teroristul Arnăuţoiu Toma, au
împuşcat mortal pe numitul Banu Gheorghe, membru P. M. R., preşedintele
cooperativei din comuna Nucşoara şi, concomitent, a rănit grav pe Băncescu Ion,
salariat al acestei cooperative.
În august 1950, teroriştii din aceasta bandă au împuşcat pe locotenentul major
de miliţie Ghiţă Alexandru şi pe caporalul de miliţie Bălciu Ion, care acţionau în
vederea prinderea membrilor bandei.
muntoasă
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În septembrie J 950, banda teroristă „Arsenescu-Arnăuţoiu" au atacat în munţi un grup
de cinci turişti, pe care i-au împuşcat mortal" 9 • Turiştii, de fapt, erau securişti care i-au
atacat cu arme de foc, în momentul în care-şi spălau rufele.
În perioada de urmărire şi lichidare a grupului de partizani, între anii 19481960, au fost capturate de la ei: 5 puşti semiautomate, 24 puşti mitraliere, 16 pistoale
automate, 25 pistolete, una ladă cu grenade, un pistol pentru rachete şi mii de cartuşe
pentru acest armament. La Capturarea lui Arsenescu, s-au mai găsit două pistoale
semiautomate cu muniţie şi materiale de propagandă.
„Inculpaţii: Bivol Nicolae, Budulucă Gheorghe, Poştoacă Apostol, Poştoacă
Floarea, Poştoacă Elisabeta, Poştoacă Ion, Budulucă Maria ·Şi Sulea Ion au întreprins
acţiuni de favorizare a inculpatului Arsenescu Gheorghe, cât şi a unora din membrii
bandei" 10 .
Sentinţa nr. 1 1112 februarie 1962 dă şi alte detalii despre colonelul Arsenescu.
După trecerea în cadrul disponibil, în vara anului 1948, i s-au intentat două procese de
sabotaj economic. Pentru a nu fi arestat, s-a refugiat la Schitul „Cetăţue" din comuna
cetăţeni Muşcel, fiind sprijinut de stareţul Pimen Bărbierul. La începutul anului 1948,
luând legătura cu: Enescu Nicolae, Constantinescu Ion, Pimen Bărbieru, Ion şi
Gheorghe Purnichescu, au hotărît „să constituie o bandă înarmată" 11 . Lui Arsenescu îi
revenea misiunea conducerii şi înannării grupului, fraţilor Pumichescu aceea a
aprovizionării cu alimente, iar lui Enescu să ţină legătura cu „elementele fruntaşe din
fostele partide politice burgheze, cât şi cu anumiţi reprezentanţi ai legaţiilor capitaliste
din Bucureşti.
După această şedinţă, au plecat toţi la „Cetăţue", unde au semnat textul unui
jurământ, pe care l-au rostit şi semnat fiecare" 12 .
Colonelul Arsenescu a recrutat pe: Predoiu Longin, Săndescu Vasile,
Hachentzelner
Gheorghe şi alţii, care s-au deplasat la Muntele Roşu, unde Arsenescu
pregătise, din timp, adăposturi şi provizii. Prin intermediul l~i Predoiu Longin, au mai
fost recrutaţi: Zichil Ion, Zichil Gheorghe, Alexandrescu Alexandru, Burtea Toma,
Burtea Dumitru, Negoescu Maria, Catrinu Alexandru şi alţii.
„Concomitent cu recrutarea de membrii, inculpatul Arsenescu Gheorghe a
primite de la o serie de ofiţeri şi subofiţeri deblocaţi, cât şi de la alte elemente
reacţionare ca: Andreescu Ion, Şuicescu Vasile, Cojocaru Petre, Ivan Alexandru,
Budulucă Gheorghe şi alţii: 7 pistoale automate, 2 puşti mitraliere, 3 pistolete, 2 arme
z. B., o puşcă semiautomată, cu muniţia respectivă şi 50 de gr;enade" 13 •
Colonelul Arsenescu a ţinut legătura cu favorlzatorii din Câmpulung:
Săndescu Vasile, Săndescu Ion, Budulucă Gheorghe, Cojocaru Elena şi alţii. Prin Ion şi
Vasile Săndescu, a luat legătura cu grupul lui Apostol Dumitru, la marginea oraşului
Câmpulung şi la Suslăneşti, informându-se reciproc asupra• acţiunilor, efectivelor şi
potenţialului militar şi uman, precum şi asupra acţiunii viitoate, în cazul izbucnirii unui
război.

"Ibidem.
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Ibidem. p. 8.
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Ibidem.
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În octombrie 1948, oamenii lui Arsenescu au părăsit munţii, pentru a-şi găsi
diferite gazde; iar armamentul l-au dus la locuinţa lui Ciolan Gheorghe din Suslăneşti.
Arsenescu şi Alexandrescu Alexandru s-au ascuns la locuinţa lui Cojocaru Petre din
Câmpulunş. De aici, a ţinut legătura cu Gheorghe Hachentzelner şi cu Miron
Gheorghe 1 •
Arsenescu Gheorghe a luat legătura cu maiorul Dumitrache Ion, propunându-i
să constituie un grup, care să-i procure armament şi muniţii şi care să fie gata a prelua
conducerea oraşului, în caz de război. „Ca urmare a indicaţiilor primite, Dumitrache
Ion a şi constituit W1 grup subversiv din rândurile militarilor, grup care şi-a desfăşurat
activitatea până în martie 1949, când a fost descoperit de către organele de stat, iar
membrii acestuia diferiţi justiţiei şi condamnaţi" 1 • În decembrie 1948, cu ajutorul
fostei soţii, s-a ascuns în Bucureşti, întreţinând relaţii, prin intermediul lui Dumitrescu
Ion, cu Popescu Decebal, Bosie Gheorghe, Andreescu Ion şi alţii. A mai luat legătura
cu: Enescu Nicolae, Constantinescu ion şi Purnichescu Gheorghe, hotărând să-şi reia
activitatea, în primăvara anului 1949. În ianuarie 1949, este informat de către Miron
Gheorghe despre arestarea unor membrii ai grupului din Muşcel, ceea ce-l determină
să-şi facă alt plan. la legătura cu: Andrei Gheorghe, Niţu Nicolae, Dumitrescu IonLazea, Vişoianu Iosif, Amăuţoiu Toma şi alţii, hotărînd „crearea unei bande teroriste,
care să fie organizată milităreşte, înarmată...
Cum Niţu Nicolae şi Amăuţoiu Toma cunoşteau topografia locului şi munţii
de pe valea Râului Doamnei, în apropierea comunei Nucşoara, au hotărît ca banda să-şi
desfăşoare activitatea în aceste locuri.
După ce au stabilit amănuntele referitoare la organizarea, înannarea,
aprovizionarea şi activitatea bandei, - care unna să-şi desfăşoare activitatea sub
conducerea inculpatului Arsenescu Gheorghe - la începutul anului 1949, teroristul
Arnăuţoiu Toma, împreună cu Niţu Nicolae, au plecat în comuna Nucşoara, unde se
fixase zona de acţiune a bandei teroriste.
La Nucşoara, Arnăuţoiu Toma şi Niţu Nicolae au luat legătura cu Drăgoi Ion,
cunoscut ca element duşmănos regimului şi cu Chirca Ion, cărora după ce le-a făcut
cunoscut hotărîrea de constituire a bandei, Ie-a dat dispoziţiuni să construiască
adăposturi în munţi pentru cazarea teroriştilor şi să creeze condiţii pentru alimentarea
lor'' 16 •
În martie 1949, Arsenescu şi Arnăuţoiu vin la Nucşoara, adăpostindu-se,
iniţial, la Amăuţoiu Ion şi Ia Amăuţoiu Petre. Colonelul Arsenescu, sprijinit de fraţii
Arn!luţoiu, de Drăgoi Ion, Chirca Ion şi alţii a recrutat noi membrii: Petrică Luca, Şuţu
Gheorghe, Şuţu Luca, Drăgoi Cornel, Samoilă Constanţa, Jubleanu Titu, Preda Ion;
Moldoveanu Alexandru, Marinescu Virgil, Rizea Gheorghe, Jubleanu Constantin, Niţu
Iosif, Milea Benone, Milea Nicolae, Plop Maria, Popescu Constantin, Popescu Verona,
Păţiti Ioan, Păţitu Nicolae, Chirca Gheorghe, Chirca Eugen şi alţii (toţi condamnaţi) ...
Pentru a întări încrederea membrilor bandei în realizarea scopului propus,
inculpatul Arsenescu Gheorghe a afirmat că asemenea bande ar exista în toate regiunile
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muntoase, că el are legături cu astfel de bande şi că face parte chiar din
Comandamentul care conduce aceste bande, având sediul la Bran.
Totodată, a afirmat că are legături cu Legatia S. U. A. din Bucureşti, de la care
ar fi urmat să primească armament şi muniţiuni, bani, echipament şi alimente, în
momentul declanşării războiului" 17 .
Colonelul Arsenescu a mai procurat annament şi muniţii, cu ajutorul lui: Nitu
Iosif, Niţu Nicolae, Samoilă Constantin, iar muniţii, a procurat prin: Chircă Marina,
Chircă Aurelia şi Simion Ana. A mai făcut rost de medicamente şi un aparat de radio.
Mai multe şedinţe s-au ţinut, în luna martie, la: Arnăuţoiu Ion, Rizea maria şi
Arnăuţoiu Petre. Colonelul Arsenescu şi Toma Arnăuţoiu au decis ca o parte să fie
membrii activi, dacă erau în pericol de a fi arestati, iar ceilalţi să se ocupe de
aprovizionare şi să facă acţiuni de informare asupra intenţiilor inamicului.
Pe baza acestei hotărîri, se deplasează, în munţi, la Izvorul Grosului: Arsenescu
Gheorghe, Arnăutoiu Toma, Arnăuţoiu Petre, Chirca Ion, Plop Maria, Chirca Elena,
Chirca Eugen, Chirca Gheorghe, Jubleanu Titus, Jubleanu Constantin, Jubleanu Maria,
Popescu Constantin, Milea Benone şi Costea Aurelia.
Arsenescu Gheorghe şi Toma Arnăuţoiu „au organizat şedinte educative şi de
instrucţie militară, precum şi şedinţe de trageri cu puşca". Le-a acordat: grade, funcţii
militare şi nume conspirative 18 • Amuţoiu Toma a primit gradul de căpitan şi ajutor al
lui Arsenescu, cu numele de Mereanu, iar Jubleanu Titus şi Chirca Ion, membrii al
Comandamentului. La 19 iunie 1949, Arsenescu Gheorghe, fraţii Amăuţoiu Chirca Ion
şi Milea Benone au fost surprinşi de Securitate, în casa lui Ion Amăutoiu, când au fost
ucişi cei doi subofiţeri amintiţi mai sus 19 • Se pare că loviturile în plus s-au datorat lui
Milea Benone, care dorea să-şi arate ataşamentul faţă de grup, asupra lui plănuind
anumite bănuieli.
,,În toamna anului 1949, pentru o mai uşoară aprovizionare a bandei,
inculpatul a împărţit-o în două grupe: una condusă de Arnăuţoiu Toma , din care făcea
parte: Arnăuţoiu Petre, Plop Maria, Jubleanu Titus, Jublea~u Constantin şi Jubleanu
Maria, iar cealaltă, condusă de Chirca Ion, din care făcea parte: Benone Milea, Popescu
Constantin, Chirca Eugen, Chirca Elena, Ciolan Nicolae şi Mămăligă Gheorghe - grupe
care continuau să ţină legătura între ele, ambele fiind sub conducerea inculpatului
Arsenescu Gheorghe" 20 .
Sentinţa renectă punctul de vedere al securităţii asupra luptei de partizani care
avea, într-adevăr scopul de a înlocui regimul comunist şi de a scăpa ţara de ocupaţia
sovietică, în urma unui război, pe care sperau să-l înceapă statele occidentale.
Ea este importantă şi pentru că aduce informaţii asupra principalelor grupuri
de partizani, care s-au format şi au acţionat în Munţii Argeş~lui şi Muşcelului. Din ea
reiese, legătura avută de grupul Arsenescu şi grupul lui Dumitru Apostol, legătură
confirmată nouă şi de informaţiile date de domnul DiaQonescu, actualmente din
Corbeni, care n-a putut fi arestat decât după 1964, când s-a prezentat singur, care a

"Ibidem.
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făcut parte din Grupul Apostol, dar care 1-a cunoscut bine şi pe colonelul Arsenescu,
care ar fi vrut să-l reţină pe lângă el.
Sentinţa ne dă şi informaţii despre faptul că Grupul celor şapte ofiţeri şi
subofiţeri din Câmpulung, care ·flicuseră planul de preluare a puterii în oraşul
Câmpulung, prin ocuparea Prefecturii Primăriei, Uzinei Electrice şi a celorlalte puncte
strategice şi predarea acestora colonelului Arsenescu, în cazul începerii unui război a
fost înfiinţat, tot la propunerea lui Arsenescu.
Toate grupurile amintite în Sentinţă, cu excepţia celui creat de Dumitru
Apostol, cu care a colaborat, au fost create şi conduse un timp de colonelul Arsenescu.
Aşa cum pretindea el, se pare că făcea parte şi dint-un Comandament general
al grupurilor de partizani, care ar fi avut centrul la Bran. Nu este exclus să fi avut
legături şi cu unele legaţii străine, ca cea americană.
În mod sigur, n-a avut legătură sau n-a putut fi dovedită de Securitate cu altă
grupare de partizani din Capul Piscului şi Aninoasa, fonnată şi sprijinită aproape
exclusiv din ţărani şi minieri, Gruparea Şerban - Voican, care a activat între anii 1950
şi 1958.
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