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 Având în vedere evenimentele petrecute în data de 29 octombrie 2012 la Parohia 
Ortodoxă Budeşti, Protopopiatul Sighet, judeţul Maramureş în legătură cu punerea în 
executare a deciziei civile cu nr. 324/A/2009 a Curţii de Apel Cluj, respectiv predarea 
bisericii monument istoric cu hramul ,, Sf. Nicolae”-Susani, către Parohia Greco-Catolică 
Budeşti, urmare pierderii procesului de către Parohia Ortodoxă Budeşti. În cele ce 
urmează, Episcopia Ortodoxă a Maramureşului şi Sătmarului îşi exprimă următorul punct 
de vedere: 
 Procesele dintre cele două confesiuni au început în anul 2004 şi    s-au finalizat în 
anul 2012, când prin executor judecătoresc, partea greco-catolică a solicitat executarea 
silită a părţii ortodoxe. Încă de la început atât parohia cât şi episcopia şi-au manifestat 
disponibilitatea executării de bună credinţă, sens în care au avut loc în prezenţa 
executorului judecătoresc mai multe întâlniri cu partea greco-catolică. Din nefericire, 
toate propunerile făcute de către partea ortodoxă, au fost respinse sau amânate, 
executorul stabilind mai multe termene pentru soluţionare pe cale amiabilă. 
 Cu toate acestea în data de 29 octombrie 2012, s-a procedat la executare silită în 
prezenţa forţelor speciale, poliţişti şi jandarmi. 
 Episcopia Ortodoxă a Maramureşului şi Sătmarului dezavuează modalitatea dură şi 
umilitoare în care s-a făcut executarea, întrucât Biserica Ortodoxă a respectat întotdeauna 
hotărârile instanţelor de judecată şi şi-a dat interesul pentru soluţionarea amiabilă a 
oricărui conflict interconfesional. 

Aplicarea unor astfel de metode ne readuce în memorie anul 1700, când bisericile 
ortodoc�ilor din Ardeal au fost smulse din proprietatea acestora �i predate unei 
minorită�i greco-catolice cu ajutorul trupelor imperiale de la Viena. 

Regretăm profund readucerea acestor metode în practică, într-o societate liberă la 
dialog, iar responsabilitatea unor eventuale escaladări conflictuale dintre ortodoc�i �i 
greco-catolici revine institu�iei care a dat astfel de solu�ii.                                       
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