
Raionul Sibiu
Regiunea Brasov, raionul Sibiu. Vi se pare ciudat? Aflati ca peste nici trei ani, va trebui sa ne invatam cu
acesti termeni. Asta, pentru cei care nu au prins anii 60. Pana la alegerile din 2012, politicienii pregatesc o
mare surpriza: desfiintarea judetelor si infiintarea regiunilor. De la Sibiu, evenimentul in curs de
desfasurare nu este privit cu foarte mare interes. Desi se fac planuri din ce in ce mai punctuale,
parlamentarii sibieni sustin ca se va vorbi de regionalizare de abia peste trei ani. Partea proasta este ca
mult discutata idee prin care Sibiul sa devina capitala regionala pare si ea foarte indepartata. Brasovul sta
mult mai bine la capitolul lobby politic. Deputatul PD-L, Cornel Stirbet, a fost unul din politicienii care a
promis in campania pentru alegerile parlamentare ca va face capitala regionala la Sibiu. `Se va ajunge la
reforma administrativ-teritoriala daca se va ajunge la modificarea Constitutiei. Ce pot sa spun in acest
moment este ca ce am promis in campania lectorala, ma voi tine de cuvant. Cu sprijinul colegilor din
Sibiu, cu sprijinul celorlalti parlamentari`, spune Stirbet.Liberalul Mircea Cazan vorbeste si el de
regionalizare ca despre ceva iminent. Doar ca ceva mai incolo. Peste trei ani. `Vom vedea daca va ramane
impartirea teriorial administrativa asa cum este acum si la alegerile parlamentare din 2012. Este posibil ca
modificarile de alegere a parlamentarilor sa survina pe o schimbare a judetelor cu regiunile. Atunci vom
vorbi si despre scaderea numarului de parlamentari si despre o noua redesenare a colegiilor. Nu va fi
nimic cum a fost`, explica Mircea Cazan.Social-democratii sunt mult mai pragmatici: Se vor face regiuni
pana la alegerile din 2012, iar actuala putere va purta vina daca Sibiul nu va fi capitala de regiune. `Am
primit semnale ca actuala guvernare va incepe proiectul de reorganizare administrativ-teritoriala, cu
revenirea formulei pe regiuni. Daca va fi capitala regionala la Brasov, atunci putem spune ca
parlamentarii puterii votati de sibieni nu si-au facut datoria`, spune deputatul PSD, Ioan Cindrea. La
ultima impartire pe regiuni a Romaniei, Sibiul a facut parte din Raionul Stalin, si ceva mai apoi din
Regiunea Brasov. Acelasi lucru, doar cu alta denumire. Regiunea Stalin a functionat intre 1950, cand au
fost desfiintate Judetele interbelice ale Regatului Romaniei, si 1960, cand i-a fost schimbata denumirea in
`Regiunea Brasov`. Resedinta Regiunii Stalin a fost stabilita in Orasul Stalin, fost Brasov. Regiunea
Brasov a functionat din 1960, pana in 1968, cand, prin Legea nr. 55 din 19 decembrie, s-a trecut la
impartirea pe judete. Resedinta regiunii Brasov a fost stabilita in orasul Brasov. Tot din 1960 in Regiunea
Brasov a intrat si Regiunea Mures Autonoma Maghiara. Sibiul era parte din aceasta regiune, iar Mediasul
si Sibiul erau raioane cu orase si comune in subordine. Adica un fel de judete, dar ceva mai mici. Centrul
era la Brasov. Asa cum probabil va fi si in 2012.Raioanele Regiunii Brasov in perioada 1950 – 1960Ciuc,
Odorhei, Racos, Stalin (Brasov), Sf. Gheorghe, Tg. Secuiesc, Agnita, Codlea, Fagaras, Medias, Rupea,
Sibiu, Sighisoara, Tarnaveni.
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