
Cuvânt-înainte 

„Căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor” (Timotei 6-10). 
Încărcate de adevăr şi înţelesuri, aceste cugetări şi rostiri trebuie 

completate şi avute în vedere de acelea potrivit cărora „Lăcomia 
începe abia atunci când nu-ţi mai e foame” (Alphonse Daudet). 

Formă, manifestare a lăcomiei, iubirea de bani începe atunci 
când banul încetează de a mai fi măsură a valorii, mijloc de plată 
pentru omul care l-a creat, transformându-se din slujitor în stăpân 
al acestuia, devenind obiect al iubirii lui, păstrându-şi doar funcţia 
de tezaurizare. 

„Poporul nu există ca să servească guvernul, ci guvernul există 
ca să servească poporul” (Thomas Jefferson). Din aceste judecăţi 
şi afirmaţii pline de înţelepciune s-a tras concluzia şi s-a afirmat că 
orice putere este înclinată spre abuz, iar Paul Valéry spunea că 
puterea nu are farmec fără abuzuri. 

Dar farmecul puterii nu stă în abuzuri, ci în slujirea poporului, 
care a creat-o pentru aceasta corespunzător competenţelor şi 
structurilor ei. 

Există şi aici o puternică zonă gri situată între idealul rostirilor lui 
Timotei şi Thomas Jefferson şi negrul ascuns de cele afirmate de 
Alphonse Daudet şi Paul Valéry. Îndepărtându-se de la idealul 
amintit şi negrul absolut, zona gri este o realitate ce nu trebuie neob-
servată şi neglijată, ea creând şi menținând grave stări de pericol 
pentru echilibrul vieţii sociale, manifestându-se prin fapte de corup-
ţie şi îndeplinirea abuzivă a serviciului de către unii funcţionari. 

Sesizând această realitate şi sensibil la gravele stări de pericol 
social create de ea, legislativul român a luat măsurile de protecţie, 
de apărare pe care le-a considerat necesare şi prin prevederea 
infracţiunilor de corupţie şi a celor de serviciu. 



Infracțiuni de corupție și de serviciu 

 

VIII 

Noutăţile legislative în materie, controversele doctrinare, solu-
ţiile jurisprudenţiale contradictorii şi discutabile au determinat 
cercetările întreprinse şi exprimarea punctului de vedere în cele ce 
vor urma. 
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