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GEORGESCU, Gheorghe. Nãscut
în comuna Fãgeþelu � Olt. Preot militar
(colonel), confesorul garnizoanei
Bucureºti. Arestat în 1959. Condamnat
de Tribunalul Militar Bucureºti la 4 ani
închisoare (într-un lot de 5 persoane),
pentru uneltire contra ordinii sociale.

GEORGESCU, Gheorghe.
Colonel, ºef de Stat Major al Corpului
de Cavalerie. Arestat. Condamnat la
închisoare, în 1949. Detenþia la
penitenciarele Jilava, Aiud ºi Gherla.

GEORGESCU, Gheorghe. Din
Bucureºti. Student în anul doi la
Facultatea de Medicinã. Arestat la 8
noiembrie 1945, de la manifestaþia
promonarhistã din Piaþa Palatului Regal.

GEORGESCU, Gheorghe C. Din
Bucureºti. Arestat. Condamnat la 2 ani
muncã silnicã în lagãr, cu Decizia
M.A.I. 446 din 27 septembrie 1951.

GEORGESCU, Gheorghe �
George. Din Bucureºti. Student la
Facultatea de Medicinã. Arestat în 1949.
Condamnat în iunie 1949, ca membru
al organizaþiei �Stema Þãrii�, condusã
de avocatul Corbasca. A fost supus
acþiunii de �reeducare� în penitenciarul
Piteºti (bolnav de tuberculozã) iar în
aprilie 1950 a fost mutat la Târgu Ocna.
Eliberat. Rearestat în 1958. Condamnat
la închisoare, pentru cã fãcea parte
dintr-un grup care, sub îndrumarea
doctoriþei ªeicaru, ajuta tinerii eliberaþi
din închisori.

GEORGESCU, Gheorghe �
Gheorghiþã. Din comuna Drãgoeºti �
Ialomiþa. Þãran. A participat la revolta
din comunã, de la 7 iulie 1950. A reuºit
sã stea ascuns o vreme. Prins ºi arestat.
Condamnat la închisoare. Detenþia la
penitenciarul Gherla.

GEORGESCU, Gheorghe I.
Nãscut la 18 octombrie 1882, în satul

Bãtrâni, comuna Starchiojd � Prahova.
Membru P.N.L. Arestat la 16 decembrie
1956. Judecat cu lotul Petrescu
Marinaru. Condamnat la 16 ani temniþã
grea, pentru uneltire contra ordinii
sociale. A murit în timpul detenþiei, la
penitenciarul Gherla, la 29 aprilie 1959.

GEORGESCU, Gheorghe I. Din
B u c u r e º t i .
Membru P.N.Þ.
Arestat. Con-
damnat la închi-
soare, în 1949.
Eliberat de la
pen i t enc ia ru l
Gherla, la 16 de-
cembrie 1954.

GEORGESCU, Gheorghe I. Din
comuna Râul Alb � Prahova. Arestat.
Condamnat la 6 luni închisoare, în
septembrie 1951.

GEORGESCU, Gheorghe ªt.
Nãscut la 23 martie 1908, în comuna
Rosova � Constanþa. Învãþãtor în satul
natal. Arestat. Condamnat la muncã
silnicã pe viaþã, în 1950. (Soþia a fost
datã afarã din învãþãmânt dupã arestarea
sa). Eliberat în 1964 cu Decretul de
graþiere 411.

GEORGESCU, Gheorghe T.
Nãscut la 15 septembrie 1926, în satul
Mãrceºti, comuna Dobra � Dîmboviþa.
Þãran. Împreunã cu câþiva consãteni a
cerut desfiinþarea colectivei. Arestat.
Condamnat la 3 ani închisoare.

GEORGESCU, Gheorghe �
Topâzlãu. Inginer-ºef la atelierele
centrale Medgidia, din cadrul Direcþiei
Canalului. Arestat la 31 iulie 1952,
pentru �sabotarea� lucrãrilor de la
Canal. (Proces înscenat din dispoziþia
ministrului adjunct Gh. Pintilie, pentru
a se justifica eºecul lucrãrilor.)
Condamnat la moarte, pedeapsã
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comutatã ulterior în muncã silnicã pe
viaþã. Detenþia la penitenciarele Jilava,
Aiud ºi mina Baia Sprie. Eliberat în
1964, cu Decretul de graþiere 411.

GEORGESCU, Grigore. Nãscut la
15 ianuarie 1910, în oraºul Brãila. Preot
în comunele Nedeicu ºi Cherciu �
Brãila. Arestat în 1949. Condamnat de
Tribunalul Militar Constanþa (în
deplasare la Galaþi) la 3 ani închisoare
(sentinþa 3.454/1949), pentru instigare
publicã. Detenþia la penitenciarul Jilava
ºi lagãrul Galeº.

GEORGESCU, Grigore. Nãscut la
20 iunie 1886, în oraºul Craiova - Dolj.
A fãcut ªcoala de ofiþeri de geniu ºi a
participat la campania din Bulgaria
(1913) ºi primul rãzboi mondial.
Profesor la ªcoala de Rãzboi. În 1935
a fost avansat general de brigadã, în
1938 general de divizie, iar în 1941 a
fost numit ministrul Lucrãrilor publice
ºi al Comunicaþiilor. Arestat.
Condamnat la 3 ani închisoare, în 1946,
ca fost demnitar. Nu a fost eliberat la
expirarea termenului de pedeapsã.
Detenþia la penitenciarele Uranus, Aiud,
Vãcãreºti ºi Sighet. A murit în timpul
detenþiei, la 27 aprilie 1952.

GEORGESCU, Grigore C. Nãscut
la 25 noiembrie 1889, în comuna Sudiþi
� Ialomiþa. Învãþãtor în comuna Mihai
Vodã � Cãlãraºi. Arestat. A murit în
lagãrul Poarta Albã din cauza condiþiilor
de exterminare, la 22 august 1952.

GEORGESCU, Grigore Gh.
Nãscut la 10 februarie 1897, în oraºul
Caracal - Olt. Poliþist. Arestat în 1951.
A murit în lagãrul Peninsula, la 28 mai
1953.

GEORGESCU, Ilie. Colonel în
Garda Regalã. A luptat atât pe frontul
de est ºi pe cel de vest. Dupã 1944 s-a
alãturat unui grup de partizani. Prins ºi

arestat. Eliberat dupã 16 ani de detenþie
( la penitenciarele Jilava ºi Aiud).
�Duºman al poporului�, a fost nevoit sã
lucreze ca paznic, agricultor, muncitor
necalificat ºi miner (Valea Jiului), pentru
a se putea întreþine.

GEORGESCU, Ilie M. Nãscut la
21 aprilie 1905, în oraºul  Ploieºti �
Prahova. Contabil. Membru P.N.L. din
1931. Mobilizat pe front în perioada
1938-1944, decorat cu �Coroana
României cu spadã ºi panglicã� ºi
�Virtutea Militarã�. Arestat în noaptea
de 13/14 februarie 1959. Torturat în
timpul anchetei. Condamnat la 7 ani
închisoare (sentinþa 704/10 iulie 1959),
pentru uneltire contra ordinii sociale. A
fost mutat în mai multe penitenciare ºi
lagãre: Gherla, Luciu Giurgeni, Salcia,
Grãdina, Piatra Frecãþei, Botoºani.
Eliberat în 1964.

GEORGESCU, Ioan. Din satul
Ciupercenii Vechi � Dolj. Preot ortodox.
Arestat în 1958. A murit în lagãrele de
exterminare din bãlþile Dunãrii.

GEORGESCU, Ioan. Din
Bucureºti. Membru P.N.Þ. Arestat.
Condamnat la închisoare. Eliberat de la
penitenciarul Aiud, la 20 aprilie 1957.

GEORGESCU, Ioan. Nãscut la 16
martie 1889, în satul Scoreiu, comuna
Porumbacu de Jos � Sibiu. Doctoratul
în teologie la Viena, profesor de teologie
la Oradea (1913-1918), profesor de
teologie la Blaj (1918), subdirector în
Ministerul Cultelor. Hirotonisit în 1931.
A rãmas în Transilvania în timpul
ocupaþiei hortiste. Arestat în perioada
29 septembrie 1961 � 1964. A murit la
Bucureºti, la 4 martie 1968.

GEORGESCU, Ioan ªt. Nãscut la
15 martie 1889. Din comuna Bogaþi �
Argeº. Învãþãtor. Membru P.N.L.
Arestat la 15 august 1952. A murit în



159

lagãrul Capu Midia din cauza condiþiilor
de exterminare, la 31 ianuarie 1953.

GEORGESCU, Ion. Viceamiral.
Dupã 23 august 1944 a primit sarcina
sã împiedice infiltrarea germanilor ºi
bulgarilor în Delta Dunãrii ºi sã
supravegheze Dunãrea, de la Siliºtea
pânã la vãrsare. A reuºit sã blocheze ºi
sã dezarmeze flota germanã din portul
Constanþa ºi a contribuit la evacuarea
nemþilor din Dobrogea. Arestat.
Condamnat la închisoare, în baza
probelor unui dosar contrafãcut de
Securitate. Detenþia la penitenciarele
Jilava, Aiud ºi Sighet.

GEORGESCU, Ion. Din Bucureºti.
Arestat la 8 noiembrie 1945, de la
manifestaþia promonarhistã din Piaþa
Palatului Regal.

GEORGESCU, Ion. Din Bucureºti.
Funcþionar. Arestat la 15 august 1949.
A murit în timpul detenþiei la
penitenciarul Aiud, în 1950.

GEORGESCU, Ion. Nãscut la 25
martie 1894, în comuna Pãuºeºti �
Vâlcea. Preot în comuna Tetoiu -
Vâlcea. Arestat în 1958. Condamnat la
închisoare, pentru uneltire contra ordinii
sociale. Eliberat în 1964.

GEORGESCU, Ion. Din comuna
Pucheni-Moºneni � Prahova. Þãran.
Arestat în 1958. Condamnat la
închisoare, pentru favorizarea unui
urmãrit de Securitate (Petrescu Dumitru
Marinaru) ºi deþinerea de monede de aur
(gãsite la percheziþie). Detenþia la
penitenciarele Ploieºti, Jilava ºi lagãrele
din bãlþile Dunãrii.

GEORGESCU, Ion. Din oraºul
Ploieºti - Prahova. Director de liceu.
Arestat. Condamnat la închisoare, în
1949. Detenþia în lagãrele de la Canal.

GEORGESCU, Ion. Funcþionar la
SOVROM. Arestat. Judecat în procesul

înscenat în jurul Legaþiei Turciei.
Condamnat la închisoare, în iulie 1950,
sub acuzaþia de a fi furnizat informaþii
despre transporturile aviatorului Vasile
Ciobanu. Detenþia la penitenciarele
Jilava, Aiud ºi Piteºti.

GEORGESCU, Ion A. Nãscut la 4
aprilie 1910. Din comuna Cireºova �
Olt. Þãran. A participat la revolta din
comunã împotriva colectivizãrii ºi a
cerut sã i se dea înapoi pãmântul.
Arestat. Condamnat la 4 ani închisoare.

GEORGESCU, Ion A. Nãscut la
14 mai 1910. Din Bucureºti. Funcþionar.
Arestat în 1945. Condamnat la 5 ani
închisoare, de Tribunalul Poporului. A
murit în timpul detenþiei, la
penitenciarul Aiud, la 21 mai 1950.

GEORGESCU, Ion B. Din oraºul
Craiova - Dolj.
Avocat. Decanul
baroului din
Dolj. Membru
marcant P.N.Þ.,
fost deputat, a
pãrãsit partidul
în 1939 ºi a
trecut la F.R.N.
Dupã 23 august

1944 a fost reprimit în P.N.Þ. ºi a
funcþionat ca membru al delegaþiei
permanente judeþene, pânã în 1947.
Arestat în iulie 1947. În timpul
procesului Maniu-Mihalache s-a
desolidarizat de membrii partidului,
preferând dezonoarea în locul detenþiei.

GEORGESCU, Ion N. Din oraºul
Slatina - Olt. Elev. Arestat. Condamnat
la închisoare, în 1949. Detenþia în
lagãrul Peninsula.

GEORGESCU, Ion P. Student.
Arestat. Condamnat în 1949. Detenþia
la penitenciarele Jilava ºi Piteºti, în
perioada procesului de �reeducare�.
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GEORGESCU, Ion V. Nãscut la 5
octombrie 1889, în satul Gura Sãrãþii,
comuna Merei � Buzãu. Arestat la 13
februarie 1958, pentru deþinere de
armament. A murit în timpul anchetei
la Securitatea Bucureºti (din cauza
torturilor la care a fost supus), la 15
martie 1958, dupã douã zile de suferinþã
îngrozitoare.

GEORGESCU, Ion V. Doctor în
teologie, confe-
renþiar la Facul-
tatea de Teolo-
gie, exeget al Ve-
chiului Testa-
ment, specialist
în ebraicã. Ridi-
cat de sovietici în
1945 ºi deportat
în lagãrele din
Siberia. La revenirea în þarã, în 1956, a
fost dus direct la închisoare (cu un scurt
popas în lagãrul �5 Culme�, pentru a fi
bãtut de Baºpalian). Eliberat în 1964.
A murit în 1972.

GEORGESCU, Ion-Nelu. Avocat.
Arestat cu lotul Lupu Grigore. În 1952
se afla în lagãrul Capu Midia.

GEORGESCU, Ion-Puiu. Din
oraºul Câmpina - Prahova. Student.
Arestat împreunã cu fratele sãu.
Anchetat la Securitatea Ploieºti.
Condamnat la închisoare, în 1949.
Detenþia la penitenciarele Târgºor,
Jilava ºi lagãrul Peninsula.

GEORGESCU, Ion-Sericã. Me-
dic. A fost o vreme primar în localitatea
Urlaþi. Arestat. A fost bãtut de un
securist (lovit cu cizma în ºira spinãrii)
pentru cã a tratat un pacient în stare
gravã, fãrã sã aºtepte aprobarea pentru
medicamente. A paralizat în timpul
detenþiei.

GEORGESCU, Irina. Din oraºul
Bârlad - Vaslui.
F u n c þ i o n a r ã .
Fiica avocatului
G e o r g e s c u
Vasile - Bârlad.
Arestatã la 17
august 1949.
Anchetatã la
M.A.I. Detenþia
la penitenciarul Jilava.

GEORGESCU, Iulian C. Nãscut la
1 aprilie 1927, la Bucureºti. Împuºcat
mortal la graniþa cu Iugoslavia, în timpul
unei tentative de trecere a graniþei.

GEORGESCU Lenuþa. I-a fost
semnalatã prezenþa la penitenciarul
Jilava, în perioada 1949 � 1950 (a
gãzduit legionari).

GEORGESCU, Lilica. Din oraºul
Arad. Domiciliu obligatoriu în Bãrãgan,
de la 18 iunie 1951.

GEORGESCU, Livia. Fiica
ministrului comunist Angheliu. Arestatã
în 1949. Detenþia la penitenciarele
M.A.I. ºi Jilava.

GEORGESCU, Marcel. Jurist.
Arestat. Condamnat la muncã silnicã. În
1952 se afla în lagãrul Capu Midia
(pedepsit �în sârmã�).

GEORGESCU, Maria. Arestatã.
Condamnatã la închisoare. A murit în
timpul detenþiei.

GEORGESCU, Maria. Din oraºul
Buzãu. Accidentatã intenþionat de o
maºinã cu soldaþi sovietici, la 1 ianuarie
1945. A murit la spitalul din oraº.

GEORGESCU, Maria. Din
Bucureºti. Profesoarã. Arestatã la
Securitatea Bacãu, pentru rãspândire de
manifeste aparþinând organizaþiei �Vlad
Þepeº II�, în noaptea de 11/12 august
1948.

GEORGESCU, Maria I. Nãscutã
la 16 august 1912, în comuna Corbu de
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Jos � Constanþa. Avocatã. Absolventã a
Facultãþii de Litere ºi Filozofie ºi a
Facultãþii de Drept, ºefã de promoþie,
doctor în drept. Arestatã la 13 octombrie
1958, de pe stradã. Bãtutã cu bestialitate
în timpul anchetei la Securitatea
Bucureºti, Uranus (bãtutã mai ales peste
faþã, mai multe sãptãmâni nu a putu
mânca ºi ºi-a pierdut temporar vederea).
Judecatã de Tribunalul Militar Bucureºti
aflat în deplasare la Suceava, nu i s-a
permis sã participe la proces. A fost
adusã înainte de pronunþarea sentinþei
ºi i s-au acordat douã minute pentru a-
ºi apãra cauza. Condamnatã la 10 ani
muncã silnicã, pentru uneltire contra
ordinii sociale. Detenþia la
penitenciarele Suceava, Botoºani,
Vãcãreºti, Jilava, Miercurea Ciuc, Arad
ºi Oradea. Graþiatã la 25 iunie 1964, cu
Decretul 411. ªi-a gãsit locuinþa ocupatã
de persoane strãine (cu toate bunurile
din ea) care nu i-au permis accesul în
casã. A fost nevoitã sã lucreze ca
bibliotecarã pentru a se putea întreþine.

GEORGESCU, Marin. Din
Bucureºti. Condamnat la 2 ani muncã
silnicã în lagãr, prin Decizia M.A.I. 446
din 27 septembrie 1951.

GEORGESCU, Marin. Colonel.
Arestat în 1958. Condamnat la
închisoare, pentru discuþii duºmãnoase
la adresa regimului comunist. Detenþia
la penitenciarele Jilava ºi Gherla.

GEORGESCU, Marin. Nãscut în
1933, în comuna Dãbuleni � Dolj. Þãran.
A condus revolta din comunã, de la 24
iunie 1951, solicitând retrocedarea
pãmânturilor luate cu forþa în colectivã.
Arestat de Securitatea Craiova, la 30
iunie 1959. Condamnat de Tribunalul
Militar Craiova la 16 ani închisoare
(sentinþa 975/1959).

GEORGESCU, Mihai. Din oraºul
Giurgiu. Student
la Facultatea de
Medicinã. A
participat ca
delegat P.N.Þ. la
alegerile de la 19
noiembrie 1946.

Arestat în drum spre secþia de votare ºi
dus întâi la sediul P.C.R., unde a fost
bãtut cu sãlbãticie, iar de acolo la
penitenciarul Giurgiu (Fabrica de
Zahãr), unde a fost torturat de paznicul
Coteanu. (A mãrturisit mai târziu cã la
20 noiembrie 1946, l-a vãzut în beciurile
Securitãþii pe Panã Gheorghe, desfigurat
de bãtãile primite de la acelaºi
ªtefãnescu care a ajuns ulterior procuror
la judeþ. Panã Gheorghe a murit chiar
în acea zi.)

GEORGESCU, Miron. Din
Bucureºti. Medic internist la Spitalul
Colþea. Arestat în 1947, în locul
altcuiva, ºi reþinut o lunã la M.A.I.

GEORGESCU, Mucenic. Arestat.
Condamnat, în 1970, la 2 ani ºi 6 luni
închisoare, pentru propagandã contra
regimului. Eliberat de la penitenciarul
Aiud, la 21 iulie 1972.

GEORGESCU, Nicolae. Din
Bucureºti. Redactor la ziarul Libertatea.
I-a trimis cumnatului sãu, prin soþia sa
Maria, un manifest semnat �Vlad Þepeº
II�. Manifestul a fost multiplicat ºi
difuzat de Todiraºcu Nicolai ºi Ionescu
Constantin. Arestat. Cercetãrile au fost
efectuate la Securitatea Bacãu ºi Iaºi de
locotenent colonel N.V. Pandelea ºi
locotenenþii de securitate Blehan Octav
ºi Leferman S. Soþia sa a fost arestatã
sub acuzaþia cã a difuzat manifeste.

GEORGESCU, Nicolae. Direc-
torul Seminarului Teologic din raionul
Edineþ � Basarabia. Stabilit la Bucureºti,


