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I.1.
„RUDI”44

19 Decembrie 1941

Arhitectul G.M. Cantacuzino45 reîntors recent dela Odes-
sa unde a făcut parte din Reg. 3 Artilerie Grea ca ofițer de le-
gătură cu germanii, vorbește despre o port-parolă a ofițerilor 
germani de pe front care ar căuta să facă soldaților noștri un 
soiu de îndoctrinare cu probleme sociale. Și anume, pe faptul 
că soldații noștri nu sunt plătiți, că e diferența prea mare între 
soldați și ofițeri, că aceștia din urmă n-ar avea calități46.

Arhitectul Cantacuzino crede că legionarii și-au vârât 
coada în această problemă. În cercul unde el vorbea toate 
acestea era și Andrei Ionescu. Andrei Ionescu l-a combătut, 
afirmând între altele că probabil ofițerii germani simt că ofi-
țerii noștri sunt germanofobi, și din această cauză există acel 
antagonism47. 

Cantacuzino a replicat că ofițerii români au fost adevărați 
eroi și cine spune altfel nu merită cuvântul de om. Discuția a 
fost foarte aprinsă.

*
Profesorul Găvănescu48 a vizitat eri îndelung pe Stelian 

Popescu49.

Arhiva CNSAS, Fond Penal, dosar nr. 705, f. 7.

44 Document dactilografiat, notat olograf cu „T. Mihalcea”, „C.I.” și 
„4468/A”.
45 Subliniere de mână în text.
46 Ibidem.
47 Ibidem.
48 Ion Găvănescu (1859-1949), pedagog român, profesor universitar și vre-
me de mulți ani decan al Facultății de Litere și Filosofie din Iași.
49 Stelian Popescu (1875-1954), scriitor, gazetar, jurist și om politic, ministru 
al justiției între 1921 și 1928. 
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I.2.
S.S.I. C.I.- Agentura I-a     22 Martie 1943

       Nr. 372                        

R E F E R A T50

Investigațiile efectuate în mod discret, au stabilit 
următoarele. 

GHEORGHE CANTACUZINO, născut la 24 Mai 1908, în 
Viena-Austria51, fiul lui Nicolae fost ministru plenipotențiar la 
Paris și Marcelle, de profesiune arhitect, ofițer de rezervă în 
Reg. 22 Art., căsătorit cu Alexandrina Știrbey, fiica lui Gheor-
ghe Știrbey, născută la 17 Martie 1909, la Paris52, fără profe-
siune. Are doi copii și anume Șerban născut în anul 192853 la 
Paris și Maria născută în București în anul 193154.

Este diplomat al școalei de arte frumoase dela Paris și 
în anul 1939, a fost trimis de guvernul român în calitate de 
specialist la Pavilionul României la expoziția mondială dela 
New-York. Este anturat numai de elemente cu idei democrate 
și partizani ai Angliei, el însuși fiind un admirator al statelor 
occidentale și în special Franța. 

Domiciliază în Calea Victoriei Nr. 10955, unde are instalat 
și biroul de arhitectură.

Șeful Agenturei I-a
Locot. rez. 
ss. Victor Ionescu

Arhiva CNSAS, Fond Penal, dosar nr. 705, f. 52.

50 Document dactilografiat.
51 Subliniere de mână în text.
52 Subliniere de mână în text.
53 Ibidem.
54 Ibidem.
55 Ibidem.
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I.3.

NOTĂ56

1.XI.1943

Rugăm a fi căutați la fișe:
CANTACUZINO GHEORGHE, arhitect, născut la 24 

mai 1899 în Wiena, domiciliat dinainte de Mai 1939 în Cal. 
Victoriei nr. 109.

E căsătorit cu SANDA, casnică, născută la 17 Martie 
1909 în Paris.

Numiții au doi copii:
ȘERBAN, elev, născut la 10 Septembrie 1928 în Paris.
MARIA ELISABETA, elevă, născută la 30 Iunie 1931 în 

București.
Toți sunt supuși români, de religie creștini-ortodocși.

Arhiva CNSAS, Fond Penal, dosar nr. 705, f. 10.

56 Document dactilografiat, notat de mână cu: „Alice Urgent”.
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I.4.

INSPECTORATUL REGIONAL DE POLIȚIE 
CRAIOVA  

SERVICIUL SIGURANȚEI                                                                                         
1944 Iulie 7   
NR. 4.P.C.            

    Problema partidelor politice
 

NOTĂ INFORMATIVĂ57 

În ziua de 28 iunie 1944, Gheorghe Cantacuzino, arhi-
tect, fost Șef al Organizației Național-Georgiste din Județul 
Dolj, care în prezent se găsește la moșia sa din Băilești, însoțit 
de avocatul Victor Botescu, primar al orașului Băilești și de 
o Doamnă, fiica58 industriașului Zamfirescu din București, a 
vizitat comuna Maglavit-Dolj.

Aici, a luat contact cu Vasile Constantinescu, morar și 
Dulămea Alexandru, lt. rezervă, provenit din activitate, fost 
primar al comunei Maglavit și cu această ocazie le-a propus 
să-și recruteze oameni de încredere, ce vor fi înarmați prin 
mijlocirea lui, pentru ca să dea tot concursul parașutiștilor en-
glezi, ce în curînd vor ateriza în acea regiune. Odată cu aceas-
ta, Gheorghe Cantacuzino l-a îndemnat pe Vasile Constanti-
nescu să ia contact și cu Anghel Predoi din Calafat, fost Șef 
al Organizației Georgiste locale, în același scop și care a doua 
zi a fost văzut la Calafat, fără a se putea ști dacă a luat contact 
cu acesta.

57 Document dactilografiat, notat de mână cu: „Dos. 29929 Ind.”, „Dr. 3a 
urgentă și discretă verificare” și „8 VII Comunicare prin note SSI 21297 B”. 
58 Olimpia (Pia) Zamfirescu (1921-?), arestată în 1948 și condamnată la 4 ani 
închisoare corecțională pentru tentativă de trecere frauduloasă a frontierei. 
Rearestată în 1959, a fost condamnată la 1 an închisoare. detenția la peniten-
ciarele Văcărești, Mislea și Tulcea, conform fișelor matricole din A.A.N.P. 
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Mai suntem informați că Gheorghe Cantacuzino ar mai fi 
vizitat și pe profesorul C.S. Nicolăescu-Plopșor59 din comuna 
Plopșor Dolj, probabil în același scop. Menționăm, că toți cei 
cari au luat contact sunt foști partizani ai arhitectului Gheor-
ghe Cantacuzino, a cărui soție și cei doi copii se află în prezent 
în Anglia.

INSPECTOR GENERAL
ss. Iulian Pârvulescu60

Arhiva CNSAS, Fond Penal, dosar nr. 705, f. 28.

59 Constantin Nicolăescu-Plopșor (1900-1968), istoric, arheolog, antropolog, 
membru corespondent al Academiei Române din 1938.
60 Document marcat pe manșeta stângă cu: „I. SURSA. de încredere; II. 
DATA. 4 iulie 1944; II. VALOAREA. Verificată în parte: numai în ceeace 
privește luarea contactului; III. REZUMATUL. Arhitectul Gheorghe Can-
tacuzino, fost șef al Organizației Liberal-Georgiste-Dolj, a luat contact cu 
foștii săi partizani în vederea recrutării elementelor de încredere, ce ar fi 
înarmate de el, pentru ca să dea tot concursul parașutuștilor englezi ce în 
curînd ar ateriza în acea regiune; V. RAPORTAT. Dir. G-le a Poliției”.


