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Președintele de onoare al PNL, Mircea Ionescu Quintus, a decedat la vârsta de o sută de
ani. Liberalii reuniți la Brașov, în ședința Consiliului Național al partidului, au ținut,
vineri, un moment de reculegere în memoria seniorului Mircea Ionescu Quintus.
Lucrările au fost amânate, la propunerea lui Ludovic Orban.
La 17 martie 2017,
președintele Klaus Iohannis l-a decorat pe Mircea Ionescu-Quintus, cu Ordinul Național
"Steaua României", iar la 15 mai 2017 șeful statului a semnat decretul privind înaintarea în
gradul de general-maior cu două stele, în retragere, a generalului veteran de război Mircea
Ionescu-Quintus din Ministerul Apărării Naționale.
Potrivit unei informări a PNL, trupul neînsuflețit al seniorului liberal va fi depus, duminică, la ora
12,00, la capela Bisericii Buna Vestire din Ploiești, iar seara, de la ora 19,00, este programată
slujba de priveghi.
Slujba de înmormântare va avea loc luni, de la ora 12,00, la aceeași biserică, surse apropiate
familiei spunând că înhumarea va fi făcută la Cimitirul Viișoara.
Iohannis, despre Quintus: un om de stat demn și responsabil
Președintele Klaus Iohannis afirmă, vineri, într-un mesaj de condoleanțe, că seniorul liberal
Mircea Ionescu-Quintus a fost un om de stat demn și responsabil, care a contribuit la
revigorarea unei doctrine democratice în anii '90.
"Ne-am despărțit astăzi de un adevărat senior al politicii românești, domnul Mircea
Ionescu-Quintus. În ciuda secolului zbuciumat pe care l-a traversat, a rămas mereu fidel
crezului liberal, cu care s-a identificat și pe care l-a servit fără încetare (...) Așa a fost domnul
Quintus și așa ne vom aduce aminte de Domnia sa: un om de stat demn și responsabil, senin,
cu spirit moderat și profund devotat țării sale. Călătoria seculară a domnului Quintus se încheie
aici, însă moștenirea sa politică va rămâne pentru noi o profesiune de credință. Dumnezeu să-l
odihnească!", se arată în mesajul președintelui Klaus Iohannis care a primit "cu profundă durere
și tristețe" vestea morții președintelui de onoare al PNL
Șeful statului consideră că lui Quintus i se datorează multe lucruri bune din viața publică, "mai
ales contribuția la revigorarea unei doctrine democratice în anii '90 și la dezvoltarea unei culturi
a dialogului, civismului și integrității actului politic".
Ion Iliescu: O mare pierdere pentru viața publică și politică
Moartea președintelui de onoare al PNL, Mircea Ionescu Quintus, reprezintă o mare pierdere
pentru viața publică și politică românească, a declarat pentru AGERPRES fostul șef de stat Ion
Iliescu.
"Am aflat cu întristare vestea încetării din viață a domnului Mircea Ionescu Quintus, om politic
proeminent în perioada de după 1989, unanim apreciat și stimat pentru calitățile sale deosebite,
pentru experiența sa politică și de viață, pentru spiritul său ponderat și echilibrat. A fost o
prezență activă atât în perioada activității Consiliului Provizoriu de Uniune Națională — prima
structură de tip parlamentar constituită la începutul anului 1990, cât și după aceea, după
alegerile din mai 1990, fiind ales în Senatul României, în perioada activității de elaborare a
Constituției țării — Constituții noi, democratice a României. O perioadă a fost și ministru al
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Justiției. Peste tot s-a bucurat de stimă și aprecieri unanime pentru spiritul său deschis și
ponderat, a fost prototipul de om politic unanim apreciat și respectat de către toți, independent
de orientarea sa politică", a subliniat fostul șef de stat.
"Personal m-am bucurat de o relație deschisă și amicală de stimă și respect reciproc și de
comunicare foarte lesncioasă, tocmai datorită calităților de care vorbim. Era un om înțelept,
totdeauna cu păreri foarte avizate și echilibrate în diverse domenii de activitate. Este o mare
pierdere pentru viața noastră publică, politică. Doresc să transmit condoleanțe sincere familiei,
prietenilor, celor apropiați. Îi voi păstra o amintire caldă pentru totdeauna", a subliniat Ion
Iliescu.
Orban:Viața lui Mircea Ionescu Quintus - un model pentru orice român, pusă în slujba
națiunii române
Viața lui Mircea Ionescu Quintus este un model pentru orice român, pentru orice liberal, o viață
pusă în slujba națiunii române, în slujba Partidului Național liberal, a afirmat, vineri, președintele
PNL Ludovic Orban, la Consiliul Național al PNL de la Brașov.
"În urmă cu 3 zile l-am sunat pe domnul președinte pentru a-l invita la reuniunea acestui
Consiliu Național. Mi-a spus că nu crede că poate să vină pentru că se simțea rău, dar să
aștept să se pună pe picioare că va fi în continuare alături de PNL. De asemenea, am dorit să-i
fac o vizită astfel încât să discutăm despre gândurile lui despre Partidul Național Liberal", a
afirmat Orban.
El a spus că liberalii primesc împreună vestea tristă a dispariției lui Mircea Ionescu Quintus.
"Parcă Dumnezeu a dat să fim astăzi împreună, membrii PNL, în astfel de moment, pentru a
putea primi împreună această veste, pentru a fi solidari în fața acestei tristeți care este generată
de dispariția lui Mircea Ionescu Quintus. Viața domnului președintele Mircea Ionescu Quintus
este un model pentru orice român, este un model pentru orice liberal, o viață pusă în slujba
națiunii române, o viață pusă în slujba Partidului Național liberal", a spus Ludovic Orban.
"Am avut bucuria să particip la împlinirea vârstei de 100 de ani de către seniorul PNL, la
ceremonia de la Cotroceni la care președintele Klaus Iohannis i-a înmânat cea mai înaltă
distincție a statului român ca o recunoaștere a activității fără egal pe care a avut-o pentru
România", a subliniat Orban.
"În ciuda vârstei înaintate, Mircea Ionescu Quintus a pus atâta suflet, atâta energie chiar și
după ce nu a mai fost președinte al PNL în promovarea ideilor liberale, în susținerea și
dezvoltarea PNL. Îmi aduc aminte la nu știu câte evenimente am participat în toată țara alături
de Mircea Ionescu Quintus care a ținut să fie alături de partidul pe care l-a iubit atât cât i-a
permis sănătatea. Transmit condoleanțe familiei, suntem alături de familia domnului președinte
Quintus și noi suntem familia domnului președinte Mircea Ionescu Quintus", a spus Orban.
Dragnea: S-a stins un om cât o istorie
Președintele de onoare al PNL, Mircea Ionescu Quintus, a promovat o politică națională bazată
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pe respect și dialog între reprezentanții partidelor politice, a declarat vineri președintele Camerei
Deputaților, Liviu Dragnea, lider al PSD.
"S-a stins un om cât o istorie, Mircea Ionescu Quintus. Unul dintre acei puțini de la care, după
1989, am învățat ce este democrația, pentru că o trăiseră înaintea noastră. Alături de Ion Rațiu,
Ion Diaconescu sau Corneliu Coposu, Mircea Ionescu Quintus a promovat o politică națională
bazată pe respect și dialog între reprezentanții partidelor politice. Un liberal autentic, o ființă
distinsă, rotundă, plăcută. Dumnezeu să-l odihnească!", a scris Dragnea pe Facebook. Adrian
Năstase : Unul dintre puținii politicieni de care a fost legat sentimental - imensă
personalitate și un om extraordinar
"A murit Mircea Ionescu-Quintus. O imensă personalitate și un om extraordinar. A lăsat în urmă
un secol în care s-a distins prin erudiție și înțelepciune. S-a născut în 1917, în momentul unei
mari fracturi de la început de secol. S-a născut în același an cu tatăl meu. Poate de aceea am
căutat să-i aflu și, de multe ori, să-i urmez sfaturile. (...) Sunt puțini oameni din politică de care
am fost legat sentimental. Unul dintre ei a plecat. Îi transmit, acolo unde a ajuns, ultimul
trandafir galben din grădina mea...", a scris Adrian Năstase pe blogul său.
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