CARIERĂ PUBLICĂ

Cătălin Predoiu este deputat în Parlamentul României din partea Partidului Național Liberal, ales
în Circumscripția Electorală nr. 31 Prahova la recentele alegeri generale din 2020 și membru al
Comisiei pentru Politică Externă a Camerei Deputaților.
Este la al doilea mandat de deputat, cel anterior fiind exercitat în legislatura 2016-2020, ales de
asemenea din partea Partidului Național Liberal în Circumscripția Electorală nr.12 Călărași.
A început cariera politică în cadrul Partidului Național Liberal-Aripa Tânără, o facțiune politică
libertariană desprinsă în anul 1990 din Partidul Național Liberal, în care a activat până în 1994. În
1994, întrerupe cariera politică pentru a se dedica exclusiv carierei universitare juridice în cadrul
Facultății de Drept din Universitatea București și a celei de avocat în cadrul Baroului București
(pentru mai multe detalii privind cariera profesională, a se vedea www.predoiu.ro).
Revine în activitatea publică prin numirea sa în funcția de ministru al Justiției în 29 februarie 2008,
în calitate de ministru independent, fără afiliere politică, în cadrul Guvernului Partidului Național
Liberal, pentru un mandat de 9 luni, care urma să se încheie în decembrie 2009. Au urmat alte 4
mandate de ministru al Justiției, de asemenea fără afiliere politică, ca ministru independent în
diverse cabinete guvernamentale cu structuri politice diferite, neîntrerupt până în mai 2012.
Lucrează, practic, în calitate de ministru independent al justiției, cu toate partidele cu reprezentare
parlamentară în intervalul februarie 2008-mai 2012. În paralel, pe parcursul câtorva luni în anul
2009, a exercitat și funcția de ministru interimar al Afacerilor Externe, precum și, pentru o scurtă
perioadă, în 2012, funcția de Prim-Ministru interimar.
Reîncepe cariera politică propriu-zisă în iunie 2013, în cadrul Partidului Democrat-Liberal, aflat
la acea dată în opoziție, Partidul Național Liberal fiind la acel moment la guvernare alături de
Partidul Social Democrat în cadrul Uniunii Social Liberale. Predoiu declara la acel moment:
”Reîncep cariera politică alegând un partid din opoziție, pentru a contribui la reconstrucția unei
forțe politice de modernizare națională, cu un puternic atașament față de valorile europene.” La
scurt timp, este ales în funcția de Prim-Vicepreședinte PDL de forul conducător al Partidului
Democrat-Liberal.
În 2014, participă activ la fuziunea dintre Partidul Democrat-Liberal și Partidul Național Liberal,
fiind unul dintre cei 10 semnatari ai Protocolului de Fuziune prin care a fost creat politic noul
Partid Național Liberal, fiind reconfirmat la Congresul de Fuziune dintre cele două partide în
calitate de Prim-Vicepreședinte al Partidului Național Liberal și desemnat drept candidat la funcția
de Prim-Ministru.
În anul 2015 coordonează elaborarea Programului ”Reclădirea Națională” – program de guvernare
al Partidului Național Liberal, program votat ulterior de forurile conducătoare ale Partidui Național
Liberal. Programul urma să servească drept bază a guvernării Partidului Național Liberal în cazul
în care acesta ar fi răsturnat Guvernul Ponta printr-o moțiune de cenzură.

În decembrie 2015 preia interimar conducerea filialei București a Partidului Național Liberal și, în
iunie 2016, în urma renunțărilor succesive a unor candidați la Primăria Capitalei, își asumă
candidatura la Primăria București, într-un moment politic în care toate sondajele de opinie indicau
imposibilitatea ajungerii din urmă a adversarilor politici. Înregistrează, în data de 5 iunie 2016, o
înfrângere electorală la alegerile pentru Primăria Capitalei și demisionează în aceeași seară de 5
iunie 2016 din funcția de Președinte al Filialei București a Partidului Național Liberal.
Continuă să se manifeste politic și publică o serie de analize și eseuri politice, unele dintre ele
reunite în volumul de eseuri de politică publică privind justiția și de politică publică generală
intitulat ”Puterea Justiției și Justiția Puterii”, publicat în 2017.
Actualul ministru al Justiției,, Cătălin Predoiu își desfășoară activitatea politică în calitate de
membru al Partidului Național Liberal-Filiala Prahova și este deputat în Parlamentul României.

