DELICT POLITIC SAU CRIMĂ DE
GÂNDIRE ?
Profesorul‐doctor Georges Piscoci‐Dănescu, editor‐librar, traducător, publicist,
scriitor, 8ilosof, dizident expulzat de regimul comunist în urmă cu peste 25 de ani este
personajul central al unui controversat dosar penal, de pe agenda Parchetului Oradea.
Lui Piscoci‐Dănescu i se impută un « Delict politic sau Crimă de Gândire », din care Par‐
chetul Oradea se chinuie să inventeze un delict de drept comun.
Piscoci‐Dănescu a comis « crima » de a gândi lucruri ce nu trebuiesc gândite !
« Invinuitul » Piscoci‐Dănescu și‐a așternut gândurile pe hârtie sau pe suport electronic,
a cumpărat și posedă cărți, broșuri, ziare, a8ișe, reviste și alte documente ce nu sunt pe
placul Parchetului Oradea. « Invinuitul » Piscoci‐Dănescu învinuiește la rândul lui
Parchetul Oradea, acuzându‐l de a 8i o « Poliție Politică a Gândirii », inamic al omenirii, al
adevărului și al poporului român. « Ordinea publică » pe care o apără Parchetul Oradea
este lagărul de concentrare a spiritelor, în care 8iecare gândește cu voie de la Poliție !
Ordinea publică a Parchetului Oradea este mușuroiul de « furnici umane » în care 8iecare
« furnicuță » gândește după indicațiile lui Big Brother de la Casa Albă, ce l‐a învins pe
« Tătucul Popoarelor », de la Kremlin, după modelul Big Brooder al clocitoarei Pactului
Atlantic, ce a învins cloaca Tratatul de la Varșovia !
Societatea democratică și de Drept este sau nu este compatibilă cu pedepsirea ca
infracțiune a simplelor convingeri științi8ice, istorice, religioase, politice, artistice sau de
altă natură ? Eventualul răspuns a8irmativ rămâne valabil chiar și în cazul când convin‐
gerile respective nu sunt însoțite de nici un act material ? Dacă da, nu cumva simplul
delict politic, cu care ne‐au obișnuit societățile totalitare, riscă să devină, din punct de
vedere juridic, « Crimă de Gândire ? ».
După aproape doi ani de « cercetări penale », la care au participat zeci de polițiști
și magistrați orădeni, dosarele 2235/111/2007, respectiv 194/35/2008 nu reproșează
lui Georges Piscoci‐Dănescu nici un fapt, nici un act, nici un gest material ! Ce i se impută
domnului Piscoci ? « Invinuitul », adică neinculpatul profesor Piscoci răspunde : « ceea
ce mi se reproșează de către DIICOT Oradea, fără să se întocmească și să se susțină
contra mea un rechizitoriu în fața unei instanțe, este Crima de Gândire ! DIICOT Oradea
dorește să vândă, să cedeze Elveției rezultatele cercetărilor mele științi8ice într‐o serie
de domenii precum nutriționismul, gerontologia, etnogra8ia, istoria, 8iloso8ia, politica,
memorialistica și altele. In acest scop, DIICOT Oradea s‐a lăsat antrenată într‐o acțiune
internațională de poliție a gândirii, ce dureză de mulți ani și a costat deja viața a doi
intelectuali români din exil. Impotriva mea și a familiei mele s‐au comis mai multe
atentate, în anii când cei doi intelectuali români au fost asasinați sau au murit în
împrejurări misterioase. Menționez : nu am locuit în Elveția, nu am fost și nu sunt cetă‐
țean elvețian. In mod eronat, probabil nu fără un scop precis, Tribunalul Bihor îmi
atribuie aceste calități ».
Dacă acestea sunt chiar și numai în parte adevărate, se mai poate oare susține că
România actuală este un Stat de Drept ? Dacă România contemporană nu este un Stat de
Drept, ce este atunci, din punct de vedere juridic, statul actual în care trăim încă alături
Români, Maghiari, Germani, Ucrainieni și alte națiuni« libere » ?

DELICT POLITIC SAU CRIMĂ DE
GÂNDIRE ?
Profesorul‐doctor Georges Piscoci‐Dănescu, editor‐librar, traducător, publicist,
scriitor, 8ilosof, dizident expulzat de regimul comunist în urmă cu peste 25 de ani este
personajul central al unui controversat dosar penal, de pe agenda Parchetului Oradea.
Lui Piscoci‐Dănescu i se impută un « Delict politic sau Crimă de Gândire », din care Par‐
chetul Oradea se chinuie să inventeze un delict de drept comun.
Piscoci‐Dănescu a comis « crima » de a gândi lucruri ce nu trebuiesc gândite !
« Invinuitul » Piscoci‐Dănescu și‐a așternut gândurile pe hârtie sau pe suport electronic,
a cumpărat și posedă cărți, broșuri, ziare, a8ișe, reviste și alte documente ce nu sunt pe
placul Parchetului Oradea. « Invinuitul » Piscoci‐Dănescu învinuiește la rândul lui
Parchetul Oradea, acuzându‐l de a 8i o « Poliție Politică a Gândirii », inamic al omenirii, al
adevărului și al poporului român. « Ordinea publică » pe care o apără Parchetul Oradea
este lagărul de concentrare a spiritelor, în care 8iecare gândește cu voie de la Poliție !
Ordinea publică a Parchetului Oradea este mușuroiul de « furnici umane » în care 8iecare
« furnicuță » gândește după indicațiile lui Big Brother de la Casa Albă, ce l‐a învins pe
« Tătucul Popoarelor », de la Kremlin, după modelul Big Brooder al clocitoarei Pactului
Atlantic, ce a învins cloaca Tratatul de la Varșovia !
Conferința de Presă organizată la Hotelul Continental Forum, sala. Forum în ziua
de luni16 iunie 2008 orele 1200 invită opinia publică la un efort colectiv de gândire pe
marginea acestor probleme, a consecințelor imediate sau de perspectivă ce ar putea
decurge din ele.
Comitetul de vigilență și inițiativă pentru libertate și ordine publică

