ŞTIREANU Octavian (25 iunie 1952, Costeşti, Argeş) – absolvent de matematică; în
iunie 1990 era redactor-şef al cotidianului Azi, publicaţie a FSN1.
Asemeni lui Sergiu Andon, Octavian Ştireanu a intrat în publicistică, deşi a absolvit
Facultatea de Matematică (1974) şi a lucrat vreme de patru ani (1975 - 1979) în cadrul
Trustului de Lucrări Hidrotehnice Speciale Bucureşti. Din 1979 şi până în 1985 lucrează la
revistele „Viaţa studenţească” şi „Amfiteatru” ca redactor. Apoi merge la revista „Flacăra”,
acolo unde Revoluţia îl găseşte redactor şef-adjunct2. Termină între timp (1982) şi Facultatea
de Filozofie3.
Imediat după revoluţie se asociază proiectului Azi, publicaţie oficială a F.S.N., al cărui
fondator este împreună cu fostul său mentor de la „Viaţa studenţească”, Stelian Moţiu şi cu
unul dintre liderii F.S.N., Alexandru Bârlădeanu4. Abia în anul 2000 părăseşte funcţia de
director al acestei publicaţii. În jurul acestui cotidian contruieşte trustul de presă „România
Azi” (care mai cuprindea publicaţii pentru copii, de cultură şi pentru loisir, dar şi o editură),
totul sub motivaţia dezetatizării în acest domeniu5. Foarte apropiat de cercurile noii puteri
post-decembriste, devine una dintre cele mai puternice voci ale aparatului ideologic fesenist.
Este unul dintre membrii fondatori Clubului Român de Presă (1998) şi fost preşedinte
executiv al Asociaţiei Ziariştilor Profesionişti din România.
În politică a intrat ca membru P.D.-F.S.N., fiind ales senator de Argeş pe listele
U.S.D.-P.D. în legislatura 1996-2000. Devine independent, pentru ca la alegerile din anul
2000 să fie ales deputat al P.D.S.R. Aproape imediat renunţă la această funcţie pentru cea de
consilier prezidenţial, cu rang de coordonator al Departamentului de Politică Internă în
administraţia preşedintelui Ion Iliescu (2000 - 2004). La scrutinul general din noiembrie 2004
este ales deputat din partea Uniunii Naţionale P.S.D.+P.U.R., lucru care nu se mai repetă şi la
alegerile pentru Senat din anul 2008. Este numit în schimb (februarie 2009) secretar de stat
pentru Creaţie contemporană în cadrul Ministerului Culturii, Cultelor si Patrimoniului
National (M.C.C.P.N.). Actualmente îl găsim în spaţiul public în postura de editorialist al
agenţiei de presă AmosNews.
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