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Clădirea care găzduieşte structura SRI Sighet şi o parte a Poliţiei Sighet face obiectul unui
proces de retrocedare către Parohia Ortodoxă nr. 1 Sighet.
Terenul pe care se află
clădirea a aparţinut Bisericii Ortodoxe încă din anul 1921, an în care s-a înfiinţat primul
Protopopiat Ortodox de la Sighet. Ulterior, în mod abuziv, s-a edificat clădirea, încă din perioada
stăpânirii maghiare, aici funcţionând o şcoală de pădurari, iar după 1948 a fost luată de Statul
Român şi dată spre folosinţă noi înfiinţate Securităţi. Până în anul 1952, într-un mod oarecum
bizar, în aceeaşi clădire au funcţionat atât Securitatea cât şi Secretariatul Protopopiatului
Ortodox Sighet, acesta din urmă la parterul clădirii, iar după această dată parterul a fost dat
spre folosinţă Miliţiei Sighet.

„Din anul 2000 am început demersurile pentru a redobândi imobilele ce ne-au aparţinut, printre
acestea aflându-se şi clădirea în cauză. Nu vrem să fim greşit înţeleşi. Nu ne dorim să scoatem
pe nimeni afară. Nu vrem decât să ni se facă dreptate. Am câştigat la Curtea de Apel Cluj, şi de
doi ani dosarul se află la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie pentru a ni se fixa un termen.
Demersul nostru este unul justificat atât timp cât la Sighet alte culte şi-au recăpătat înapoi
imobilele: Biserica Greco-Catolică, Biserica Ucraineană. Înainte de a se ajunge în instanţele de
judecată s-a încercat găsirea unei soluţii amiabile de a se rezolva această problemă. Din
păcate, nu s-a făcut nimic. Intenţionăm să transformăm această clădire într-un cămin de
bătrâni. Sper ca într-un final să reuşim să ne recăpătăm ceea ce ne aparţine de drept”, a spus
Paul Tomoiagă, preot paroh al Parohiei Ortodoxe nr. 1 Sighet.

Problema a ajuns şi în atenţia Prefecturii Maramureş care încearcă să găsească soluţii. „Am
luat la cunoştinţă de problema ridicată de către Parohia Ortodoxă nr.1 Sighet. Vom depune
eforturi pentru a se găsi o variantă pentru ca instituţiilor care îşi desfăşoară activităţile în
clădirea care face obiectul unui proces de retrocedare să li se găsească alte sedii. O variantă
avută în vedere este mutarea la ITPF Sighetu Marmaţiei unde există o clădire dezafectată, dar
trebuie reabilitată”, a spus Vasile Moldovan, prefectul judeţului Maramureş.
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