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Problems related to hearing witnesses and victims in burglary cases/
Probleme legate de audierea martorilor și victimelor în cazul infracțiunilor de
tâlhărie
Viorel COROIU1

Content description
(Eng.):

The article tackles some of the main problems related to the investigation of the burglary crime,
concentrating on the aspects derived from hearing some categories of persons, in this case the
witnesses and the victims of this type of crime. The author brings details related to the main rules to
be respected with the occasion of hearings, from both general point of view, as well as from the
particular situations that might occur. It must be said that these activities are very important for
building the entire chain ov evidence and for providing a solid file for the Court, due to the fact that in
certain cases the investigator could discover the most important information related to the case itself
from such activities.
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Cuvinte cheie:

Articolul abordează unele probleme legate de investigarea infracțiunii de tâlhărie, cu concentrare
asupra aspectelor ce decurg din audierea unor categorii de persoane, respectiv martorii de diferite
categorii și victimele acestui gen de infracțiune. Autorul detaliază principalele reguli ce trebuie
respectate cu ocazia audierii, atât din punct de vedere al regulilor generale, cât și a situațiilor
particulare care pot interveni. Trebuie precizat că aceste activități sunt deosebit de importante pentru
întregul lanț de anchetă și de realizare a probatoriului, întrucât în anumite situații tocmai acest gen
de activități sunt cele care furnizează cele mai multe informații pentru ca anchetatorul să își formeze
o imagine clară despre situația existentă în cauză.
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