CHIS Ioan

Profesor universitar doctor
1. LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE: Limba franceză fluent, engleză citit şi scris;
2. SITUAŢIA FAMILIALĂ : căsătorit , trei copii;
3. STUDII ŞI SPECIALIZĂRI:
- liceul cu bacalaureat absolvit în oraşul natal, Cluj- Napoca, în anul 1967;
- 1967- 1970 am urmat cursurile Scolii de ofiţeri a Ministerului de Interne arma
penitenciare;
- 1967 – 1972 am urmat în paralel şi cursurile Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii
Bucureşti;
- în anul 1981 am urmat timp de un an cursurile postuniversitare a Facultăţii de Drept –
specializarea criminologie;
- din anul 1995 am urmat doctoratul în drept şi ştiinţe poliţieneşti, terminând în anul
1997;
- am participat începând din anul 1992 la specializări organizate de Consiliul Europei,
(Comitetul de coordonare a activităţii administraţiilor penitenciare), la Strasbourg 25-27
mai 1992, Veneţia 18-20 iunie, Budapesta 26-30 octombrie;
- în anul 1993 la Paris în cadrul Comitetului Coordonator al Centrului Internaţional de
Studii Sociologice, Penale şi Penitenciare – INTERCENTER, în calitate de membru şi
profesor asociat;
- în perioada 25 noiembrie 05 decembrie 1993 – am realizat o vizită de studiu în baza
unei burse aprobate de Consiliul Europei, pentru realizarea „Misiunii creştine din
închisorile România” ce s-a şi materializat prin înfiinţarea la Cluj-Napoca a organizaţiei
neguvernamentale Prison Felowship Romania;
4. OCUPAŢIA ACTUALĂ :

Rector al Academiei Naţionale de informaţii, titularul disciplinei de „Fundamente de
drept”. Lucrez de asemenea în cadrul Facultăţii de Drept a Universităţii Nicolae Titulescu
unde sunt titular la disciplinele „Istoria statului şi dreptului românesc” şi „Drept
execuţional penal”.
5. ACTIVITATEA PROFESIONALĂ:
Între anii 1970 – 1990 am ocupat gradual şi cronologic toate tipurile de funcţii de
execuţie şi de conducere în administraţia penitenciarelor ( ofiţer specialist, locţiitor
comandant la penitenciarul Arad, comandant de penitenciar la Craiova, Şef serviciu pază
şi regim în aparatul central al Direcţiei Generale a Penitenciarelor, locţiitor director
general).
Începând din anul 1990 şi până în luna mai 1997 am îndeplinit funcţia de director general
al Direcţiei Generale a Penitenciarelor din România. În anul 1995 am fost avansat la
gradul de general de brigadă de justiţie, prin Decretul prezidenţial din 11 mai, iar în anul
1998 am fost înaintat la gradul de general de divizie prin Decretul prezidenţial din 26
octombrie.
Începând cu anul universitar 1997- 1998 am funcţionat ca lector în cadrul Universităţii
Nicolae Titulescu, Facultatea de Drept, titular la disciplina „Istoria statului şi dreptului
românesc” şi din anul universitar 2002- 2003 titular şi la disciplina „Drept execuţional
penal”. Din anul 1998 până în anul 2001 am susţinut cursul de drept execuţional penal la
Facultatea de Drept – Universitatea Bucureşti, cu studenţii anului IV.
Din 1 aprilie 2000 am devenit avocat definitiv , toate instanţele.
Începând cu anul 2001 şi până la 11.11.2001 am îndeplinit funcţia de consilier juridic al
ministrului justiţiei.
Din data de 15 martie 2002 şi până în luna iulie 2003 am îndeplinit funcţia de consilier al
adjunctului directorului S.R.I.,
Din anul 2003 şi până în prezent sunt conferenţiar universitar, titularul disciplinei de
„Fundamente de drept” din cadrul Academiei Naţionale de Informaţii a S.R.I., în urma
admiterii pe bază de concurs, confirmat prin Ordinul MECT nr. 4084 din 04.06.2003.
Din luna iulie 2003 şi până în prezent îndeplinesc funcţia de rector al Academiei de
Informaţii a S.R.I., în urma confirmării alegerilor din cadrul Senatului Academiei, prin
Ordinul MECT nr. 4880 din 16 .09. 2003 şi Ord. Directorului S.R.I. nr. DP 0743/
04.07.2003
Doresc să arăt că în întreaga activitate profesională m-am bucurat de aprecieri şi rezultate
foarte bune în muncă, iar ca urmare cariera mea profesională a avut un traseu ascendent ,
cu excepţia anului 1997 când am fost persecutat de conducerea ministerului Justiţiei,
când s-a început o campanie deosebit de virulentă împotriva mea şi a altor ofiţeri

superiori şi generali, care m-a determinat să-mi dau demisia din arma penitenciare.Toate
acuzaţiile împotriva mea s-au dovedit complet nefondate, dar nu am acţionat în justiţie
conducerea ministerului considerând că reputaţia mea nu a fost ştirbită. Însărcinările pe
linie de stat pe care le-am primit ulterior demonstrează cu prisosinţă dreptatea mea.
Starea sănătăţii mele este bună, corespunzătoare cu vârsta ce o am. Nu am semne
particulare, defecte fizice şi psihice, nu am suferit intervenţii chirurgicale şi nu sufăr de
boli care să-mi afecteze capacităţile mintale.
6. ACTIVITATEA DIDACTICĂ ŞI PEDAGOGICĂ:
Am început activitatea didactică în anul 1970 cînd am fost numit ofiţer instructor în
Scoala militară de subofiţeri a Ministerului de Interne- arma pennitenciare , unde am
parcurs pe timp de 6 ani diferite activităţi cum ar fi : comandant de companie, comandant
de curs, profesor de ştiinţe sociale, locţiitor şef de curs.
Activitatea didactică a continuat începând cu anul 1976 când am fost repartizat la
serviciul reeducare din cadrul Direcţiei Generale a penitenciarelor, unde mi s-a dat ca
sarcină să coordonez şi controlez activitatea şcolilor cu dublă subordonare din sistemul
penitenciar şi de asemenea să coordonez activitatea Centelor de reeducare minori.
Această activitate am desfăşurat-o până în anul 1976 când am fost mutat cu serviciul la
poliţia de frontieră în cadrul PCTF Otopeni. Între 1976 - 1981nu am desfăşurat nici unfel
de activitate didactică fiind ofiţer operativ.
Începând cu anul 1980 am fost numit ca ofiţer specialist învăţământ în cadrul Direcţiei
Generale a Penitenciarelor fiind coordonatorul activităţii de pregătire de specialitate şi
militară din aparatul central al DGP, coordonând în mod direct scoala de subofiţeri şi
clasa de penitenciare din cadrul Scolii de ofiţeri a M.I. arma penitenciare. În această
perioadă am elaborat toate planurile anuale de învăţământ pentru scolile din subordinea
instituţiei, am condus efectiv ca urmare a atribuţiunilor funcţionale activităţi de
învăţământ de specialitate, aplicaţii, şedinţe metodice cu şefii grupelor de învăţământ
profesional, am întocmit materiale de învăţământ şi de cercetare.
În perioada anilor 1983–1990 am desfăşurat activităţi de coordonare a învăţământului de
specialitate şi militar în calitate de locţiitor comandant şi ulterior de comandant de
unitate. Întreaga activitate de pregătire era în coordonare directă şi din acest motiv am
coordonat grupele de învăţământ profesional cu cadrele unităţilor unde am lucrat dar şi
activitatea şcolilor cu dublă subordonare din cadrul penitenciarului Arad şi apoi Craiova.
Aceste şcoli funcţionau ca unităţi de învăţământ primar gimnazial şi liceal cu regim
special, având dublă subordonare, un rol deosebit în asigurarea cu cadre didactice, cu
material didactic, cu bază de învăţământ revenea comandantului. Din acest motiv toate
activităţile ce se desfăşurau pe linie de învăţământ de specialitate şi militar, dar şi privitor
la învăţământul special din închisori a fost coordonat personal de mine în calitate de
comandant.

Începând cu anii ’ 90 fiind numit în funcţii de înaltă răspundere am avut în coordonare
directă întregul proces de învăţământ profesional şi militar al Direcţiei Generale a
Penitenciarelor. Ca urmare a schimbărilor fundamentale a concepţiei privind pregătirea
cadrelor, am propus Guvernului României şi s-a aprobat ca toţi ofiţerii din sistemul
penitenciar absolvenţi ai cursurilor Scolii de ofiţeri Băneasa să fie cuprinşi în
învăţământul universitar. Am realizat un program naţional privitor la această activitate şi
prin parcurgerea acestuia un număr de peste 250 de ofiţeri în timp de 5 ani au terminat
cursurile facultăţii de drept. În această perioadă din punct de vedere al învăţământului s-a
trecut la generalizarea încadrărilor pe funcţii executive numai cu subofiţeri care au
absolvit liceul. O contribuţie personală a fost aceea a atragerii de specialişti, din diverse
domenii pentru a coordona şi dezvolta programe de resocializare.
Din punct de vedere didactic pot afirma că după anul 1990, înfiinţarea „Şcolii de
subofiţeri la Bucureşti”, trecerea la învăţământul universitar în cadrul Academiei
Alexandru Ioan Cuza, cu cuprinderea tuturor ofiţerilor, demararea unui program de
sprijinire a ofiţerilor care doreau să se înscrie la doctorat, a contribuit din plin la
teoretizarea ştiinţifică a actelor de reformă ce au fost puse în practică într-un timp scurt.
Începând cu anul 1990 am făcut parte din Senatul Academiei de Poliţie Alexandru Ioan
Cuza, unde am participat la luarea tuturor deciziilor privind aprobarea, modificarea şi
discutarea programelor de învăţământ, am participat la Consiliile facultăţii de drept atunci
când se discutau probleme privind arma penitenciare, am condus în calitate de şef al
instituţiei penitenciare, expuneri, şedinţe practice, colocvii, vizite de învăţământ în ţară şi
străinătate, am obţinut de la Consiliul Europei şi de la alte administraţii burse pentru
studenţi şi 5 burse pentru cadre didactice, am organizat o activitate de practică a
studenţilor academiei în 5 ţări pentru schimb de experienţă. Practic am coordonat întregul
proces de învăţămînt al cadrelor din Direcţia Generală a Penitenciarelor.
Activitatea didactică s-a dezvoltat începând cu anul 1997 când am trecut în activitatea
universitară permanentă, ca lector dr. la Universitatea Nicolae Titulescu, activitate care
continuă neântrerupt şi azi .
Activitatea didactică şi pedagogică a subsemnatului a însumat mai mult de 25 de
ani.
7. ACTIVITATEA ŞTIINŢIFICĂ :
1989 – 1991 Elaborarea cu „Intercenter Milano” a lucrării „Sida în penitenciare”;
1997–1995 MEMBRU al Consiliului Director al Administraţiilor Penitenciare din
Consiliul Europei:
1997 – 1990 Elaborarea sub directa mea coordonare, în calitate de director DGP, a peste
100 proiecte de „Ordin” ale ministrului Justiţiei şi 70 „Ordine” ale directorului general al
DGP pentru trecerea administraţiei de la regimul comunist la regimul penitenciar
european, conform standardelor R(87)

1990 – Am întocmit şi am coordonat punerea în practică a „Programului de depolitizare”
a sistemului penitenciar din România;
Am înfiinţat şi coordonat Serviciul Independent de Protecţie şi Anticorupţie din
Ministerul de Justiţie, creând noua bază teoretică a culegerii de informaţii din mediul
carceral;
1995 – Am elaborat lucrarea „Istoria penitenciarelor din România” publicată,ediţie
recentă în anul 2003;
1995 – Am elaborat proiectul „Programului de urgenţă privind ameliorarea
condiţiilor de regim în penitenciare”
1997 – Am terminat doctoratul în ştinţe juridice şi poliţieneşti, teza „Reforma
penitenciarelor din România”
1997 – 1999 Am elaborat lucrarea „Istoria statului şi dreptului românesc”, în trei ediţii
până în prezent, cu peste 2000 exemplare (ediţie recentă în anul 2004)
2002 – am elaborat lucrarea „Drept execuţional penal”, tipografiată în anul 2004;
2003 – Am elaborat 14 lucrări de „Fundamente de drept” pentru activitatea ofiţerilor de
informaţii. Lucrarea „Fundamente de drept a fost tipărită în anul 2004 în două volume
nesecrete şi în alte două volume secrete;
2004- Am elaborat lucrarea „Dreptul informaţiilor”.
Coordonez programul de cercetare ştiinţifică a cadrelor din A.N.I., iar în calitate de rector
coordonez „Sesiunea de cercetare ştiinţifică” martie 2004, unde coordonez şi volumul al
II-lea;
8. PARTICIPARE LA ACTIVITĂŢI INTERNE ŞI INTERNAŢIONALE:
- în perioada 22- 24 noienbrie – în Italia la Roma, am coordonat împreună cu
administraţia penitenciară italiană, „Conferinţa Ad-hoc a directorilor Administraţiilor
penitenciare din Europa”- cu tema Administraţiile închisorilor din estul Europei, în final
obţinându-se atestate privind cunoaşterea documentelor internaţionale părivitoare la
aplicarea drepturilor omului în mediile carcerale;
- În perioada 14- 16 ianuarie 1994 am participat în calitate de membru al Comitetului
Coordonator al Centrului Internaţional de Cercetări şi Studii Sociologice, Penale şi
Penitenciare la o specializare privitoare la aplicarea regimului condamnaţilor bolnavi de
SIDA;
- în perioada 28 ianuarie- 09 februarie 1994, am realizat o specializare, în cadrul unei
burse oferite de Ronald W Nikkel - preşedintele organizaţiei „Prison Felowship

International” privitoare la „Regimul diferenţiat al condamnaţior la pedepse penale din
Marea Britanie şi S.U.A.
- în perioada 23 – 27 octombrie 1995 am prezentat în Ungaria, la Balaton în cadrul
Conferinţei internaţionale cu privire la minorităţile din penitenciare, studiul „Situaţia
minorităţilor etnice şi religioase din penitenciarele româneşti”.
- în perioada 30 ianuarie – 6 februarie am participat la invitaţia Congresului S.U.A. la
Micul dejun de rugăciune naţională, precum şi la Simpozionul „Prison Felowship
International” unde am prezentat studiul „ Situaţia închisorilor româneşti după Revoluţia
din decembrie 1989”.
- în perioada 16 – 18 mai am participat în Franţa, la Paris la cea de a 11-a Conferinţă a
Directorilor administraţiilor penitenciare din Europa, organizată de Consiliul Europei
CDPS, al cărui membru desemnat de România eram, unde3 am prezentat studiul
„Administraţiile penitenciare faţă în faţă cu inflaţia carcerală”;
- în perioada 31 ianuarie – 05 februarie 1996, la invitaţia Congresului S.U.A am
participat la Micul dejun de rugăciune Naţională, ocazie cu care am prezentat unui grup
de oameni de afaceri americani, posibilităţile de dezvoltare a unor programe de reinserţie
socială a condamnaţilor din România;
- în perioada 18 – 22 martie 1996 am participat în Franţa, la Strasbourg, la palatul
Consiliului Europei, la a 31- a reuniune a Consiliului de Cooperare Penologică unde am
prezentat studiul „Implementarea Regulilor europene R87 în sistemul penitenciar
românesc;
- în perioada 4- 8 septembrie1996 am participat în Ungaria, la Piliszsentkerest, la
Conferinţa internaţională „Cooperarea şi legătura dintre organizaţiile sociale şi sistemul
penitenciar în reabilitarea condamnaţilor” unde am pre

