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Nicoleta Pauliuc 

Senator 
Aleasă senator pentru un al doilea mandat în circumscripția Ilfov, în 2020, în prezent este președintele 

Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională. 

Din 2007, este avocat, membru al Baroului București. 

Din 2013, a înfiinţat propria firmă de avocatură „Pauliuc Nicoleta - Cabinet de avocat”. 

În anul 2013, a obținut diplome de absolvire în cadrul cursului de formare a mediatorilor și cursului 

postuniversitar, în domeniul securității și apărării naționale la Colegiul Național de Apărare - Securitate și 

bună guvernare și în urma cursului “Înalți funcționari Publici” laAgenția Națională a Funcționarilor 

Publici, specializare în domeniul administrației publice. 

Între 2016 și 2020, a fost membru al Comisiilor pentru Mediu, Constituționalitate, Apărare, ordine 

publică și siguranță națională, Cercetarea abuzurilor, combaterea corupției și petiții din Senatul 

României. 

Între 2018 și 2020, a fost vicepreședinte al Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunități și  validări, 

Senatul României. Între 2016 și 2020 a fost senator și vicepreședinte al Comisiei pentru apărare, ordine 

publică și siguranță națională, Senatul României. 

Nicoleta Pauliuc a absolvit Științe Juridice și Administrative la Facultatea de Drept a Universității din 

București.  

 

 

Nicoleta Pauliuc 

Senator 
Elected Senator for a second mandate in the Ilfov Constituency, in 2020, she is currently the Chairperson 

of the Committee on Defence, Public Order and National Security. 

Starting 1997, she held various positions as a permanent lawyer, member of the Bucharest Bar. 

In 2013, mrs. Pauliuc founded "Pauliuc Nicoleta - Law Office".  

In 2013, she graduated from the National Security College - Security and Good Governance in the field of 

mediator training and postgraduate training in the field of national security and defense. Also, the same 

year, she graduated  the course of Senior Civil Servants of the National Agency of Civil Servants, 

specialization in the field of public administration.  

Between 2016 and 2020, she was a member of the Commissions for Environment, Constitutionality, 

Defence, Public Order and National Security, Investigation of Abuses, Fight against Corruption and 

Petitions of the Romanian Senate.  

Between 2018 and 2020, she was vice-president of the Legal, Appointments, Discipline, Immunities and 

Validations Commission of the Romanian Senate. Between 2016 and 2020, she was a senator and vice-

president of the Commission for Defence, Public Order and National Security, Romanian Senate.  

Nicoleta Pauliuc graduated Legal and Administrative Sciences at the Faculty of Law of the University of 

Bucharest. 


