
DESPRE CĂTĂLIN PREDOIU 

 

• Gunther Krichbaum, președinte al comisiei pentru Afaceri Europene din Bundestag-

ul german (2018) 

„Cătălin Predoiu este unul dintre miniștrii cu care am colaborat cel mai bine la Consiliul JAI. 

Mereu bine informat și activ în dezbateri, un negociator ideal și permanent conectat la temele 

europene. A fost o plăcere să interacționez cu el, inclusiv în teme delicate pe care le-am discutat 

la Roma și la București. Munca sa a contribuit vizibil la consolidarea intereselor României și la 

consolidarea Uniunii Europene, pentru că știa cum să reprezinte interesele românești fără să 

piardă din vedere orizontul european. La Bruxelles nu e întotdeauna ușor… Cătălin e pentru mine 

un coleg cu care a fost o plăcere să colaborez și un prieten sincer și loial.” 

• Angelino Alfano, fost ministru de Justiție și fost ministru de interne în Italia (2018) 

„Îl cunosc pe Cătălin Predoiu, de mulți ani, ca pe un european convins și pasionat. Colaborarea 

cu el a fost întotdeauna consistentă și bazată pe încredere. În calitatea sa de ministru al Justiției, 

i-am apreciat în mod deosebit hotărârea cu care a abordat importante reforme ale dreptului 

procedural civil și penal. El a stabilit standarde pe calea unui sistem de justiție mai bun. Mi-aș 

dori să se întâmple asta și în prezent. Pentru că atunci România se va îmbunătăți în fiecare zi.” 

 

Cu ocazia nominalizării în funcția de ministru al Justiției (29 februarie 2008) 

• Dragoș Radu, Radu Tărăcilă Pădurari Retevoescu 

„Este un profesionist cu o reputație excelentă.„ 

• Florentin Țuca, Țuca, Zbârcea și Asociații  

„Este un foarte bun avocat și un bun manager, o alegere foarte bună pentru postul de ministru. 

Mie personal îmi place numirea tocmai pentru că vine din breasla avocaților de business. Cătălin 

Predoiu are o abordare pragmatică, foarte bună în acest context.„ 

• Uniunea Națională a Barourilor din România 

„Desemnarea noului ministru al Justiției în persoana domnului avocat Cătălin Marian Predoiu 

reprezintă o garanție a realizării reformei în justiție pe baze profesioniste, corespunzătoare 

valorificării experienței europene și tradițiilor sistemului juridic românesc. Calitatea acestuia de 

membru al Comisiei Permanente a Uniunii Naționale a Barourilor din România onorează întregul 

Corp de avocați din România. Numirea într-o funcție publică de o asemenea responsabilitate a 

unui jurist eminent care a îmbrățișat profesia de avocat imediat după absolvirea facultății, 

semnifică încrederea pe care societatea trebuie să o aibă în avocați pentru asigurarea securității 

juridice și judiciare a tuturor actorilor sociali. Uniunea Națională a Barourilor din România va 

sprijini orice efort constructiv, girat de noul ministru al Justiției, menit a servi la respectarea și 

aplicarea corectă a legii pentru consolidarea statului de drept.„ 

 

Cu ocazia nominalizării în funcția de ministru al Justiției (decembrie 2008) 

• Emil Boc, prim-ministru: 

„Cătălin Predoiu este acela care a menţinut legătura cu Uniunea Europeană, ştie din prima 

secundă a noului mandat ce trebuie să facă pentru ca exigenţele Comisiei Europene să fie 

îndeplinite şi are această continuitate necesară ducerii până la capăt a acestui demers”. 

• Jud. Cecilia Morariu, purtatorul de cuvant al CSM 



„Consiliul Superior al Magistraturii apreciaza profesionalismul si activitatea derulata de domnul 

Catalin Predoiu in mandatul anterior si considera ca realegerea sa in functia de Ministru al 

Justitiei va ajuta sistemul judiciar in reformarea acestuia.„ 

• Av. dr. Gheorghe Florea, presedintele UNBR  

„Uniunea Nationala a Barourilor din Romania salută decizia de nominalizare a domnului avocat 

dr. Marian Catalin PREDOIU la functia de Ministru al Justitiei, pentru asigurarea continuitatii 

politicilor initiate in domeniul reformei justitiei in majoritatea lor subordonate necesitatii 

respectarii independentei justitiei si a continuitatii reformei in justitie.„ 

 

Cu ocazia numirii în funcția de ministru al Justiției (2019) 

• Klaus Iohannis, președintele României 

„Domnule ministru Cătălin Predoiu, vă felicit pentru preluarea mandatului și vă mulțumesc pentru 

că v-aţi pus la dispoziție. Domnule prim-ministru, ați ales un adevărat profesionist, un om care 

şi-a dovedit capacitatea pe această poziție și pe alte poziții importante și sunt încredințat, domnule 

ministru, că veți începe un mandat care, în primă fază va fi relativ scurt, ca și mandatul întregului 

guvern, dar veți avea o șansă mare de a repune în matca lor normală multe proceduri specifice.”  

• Adrian Zuckerman, ambasadorul SUA la București 

„Ministrul Predoiu este lider în lupta împotriva corupţiei şi a crimei organizate. Îi suntem 

recunoscători pentru dedicare.” 

• Adrian Zuckerman, ambasadorul SUA la București 

„La scurt timp după preluarea mandatelor noastre, ministrul Predoiu şi cu mine ne-am asumat 

angajamentul de a lucra împreună pentru a anula prejudiciile aduse statului de drept în România. 

Lucrăm împreună pentru a combate: criminalitatea organizată; traficul de persoane; 

infracţionalitatea cibernetică, furtul de proprietate intelectuală şi corupţia.” 

• Profesor Universitar Doctor Valeriu Stoica 

„Cătălin Predoiu a fost unul dintre cei mai buni miniștri ai Justiției de după 1989.” 
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