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Roma, 22 iunie 2012 – Grupul de Acţiune Financiară Internaţională (FATF) este 
organismul global de stabilire a standardelor de combatere a spălării banilor şi finanţării 
terorismului (CSB/CFT). Pentru a proteja sistemul financiar internaţional de riscurile 
spălării banilor/finanţării terorismului şi pentru a încuraja o mai mare conformitate cu 
standardele CSB/CFT, FATF a identificat jurisdicţiile care au deficienţe strategice şi 
cooperează cu aceste jurisdicţii în abordarea acestor deficienţe care prezintă risc pentru 
sistemul financiar internaţional. 
 

Jurisdicţii care fac subiectul solicitării adresate de FATF membrilor săi şi altor 
jurisdicţii pentru aplicarea de contramăsuri, în vederea protejării sistemului 
financiar internaţional faţă de riscurile substanţiale şi continue de spălare de bani 
si finanţare a terorismului (SB/FT), provenite din partea jurisdicţiilor: 

 
Iran  
Republica Populară Democrată Coreeană (DPRK) 
 

Jurisdicţii care prezintă deficienţe strategice în domeniul CSB/CFT şi care nu au 
făcut suficiente progrese în remedierea deficienţelor sau nu s-au angajat într-un 
plan de acţiune dezvoltat împreună cu FATF pentru abordarea deficienţelor. FATF 
solicită membrilor săi să ia în considerare riscurile care provin din deficienţele 
asociate cu fiecare dintre jurisdicţiile menţionate mai jos.  

 
Bolivia 
Cuba 
Ecuador 
Etiopia 
Ghana 
Indonesia 
Kenya* 

Myanmar*  
Nigeria  
Pakistan 
São Tomé şi Príncipe 
Sri Lanka 
Siria 
Tanzania 
Tailanda  
Turcia*  
Vietnam 
Yemen 
* Aceste jurisdicţii nu au înregistrat suficiente progrese de la identificarea lor în cadrul 
Declaraţiei din iunie 2011. Dacă aceste jurisdicţii nu întreprind acţiuni semnificative până 
în octombrie 2012, FATF va solicita membrilor săi aplicarea contramăsurilor proporţionale 
cu riscurile asociate fiecărei jurisdicţii.  
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Iran  
 
FATF rămâne în mod particular şi excepţional îngrijorat de eşecul Iranului de abordare a 
riscurilor de finanţare a terorismului şi a ameninţărilor grave pe care acestea le prezintă 
pentru integritatea sistemului financiar internaţional, în ciuda asumării unui angajament de 
cooperare cu FATF.  
FATF reafirmă solicitarea adresată membrilor săi şi îndeamnă toate jurisdicţiile să 
recomande instituţiilor lor financiare acordarea unei atenţii speciale relaţiilor de afaceri şi 
tranzacţiilor cu Iranul, inclusiv cu companiile şi instituţiile financiare iraniene. Suplimentar 
faţă de aplicarea standardelor de cunoaştere a clientelei întărite, FATF reafirmă solicitarea 
adresată membrilor săi la data de 25 februarie 2009 şi îndeamnă toate jurisdicţiile să 
aplice contramăsuri eficiente, în scopul protejării sectoarelor lor financiare în faţa riscurilor 
de spălare a banilor şi finanţare a terorismului care provin din Iran. FATF continuă să 
îndemne jurisdicţiile să se protejeze faţă de relaţiile de corespondent care ar putea fi 
folosite pentru ocolirea sau evitarea contramăsurilor şi a practicilor de diminuare a 
riscurilor şi, totodată, să aibă în vedere riscurile SB/FT, atunci când iau în considerare 
cererile instituţiilor financiare iraniene de a deschide filiale şi sucursale în jurisdicţiile 
proprii. Ca urmare a ameninţării continue de finanţare a terorismului care provine din Iran, 
jurisdicţiile ar trebui să reevalueze măsurile deja luate, precum şi posibilele garanţii 
suplimentare sau să le consolideze pe cele deja existente.  
FATF îndeamnă Iranul să abordeze imediat şi în mod corespunzător deficienţele sale 
CSB/CFT, în special, prin incriminarea finanţării terorismului şi prin implementarea efectivă 
a cerinţelor privind raportarea tranzacţiilor suspecte (RTS). Dacă Iranul eşuează în 
adoptarea unor măsuri concrete pentru îmbunătăţirea regimului său CSB/CFT, FATF va 
lua în considerare, în luna octombrie 2012, opţiunea de a solicita membrilor săi şi de a 
încuraja toate jurisdicţiile să întărească contramăsurile în acest caz. 
 
 Republica Populară Democrată Coreea (DPRK) 
 
FATF rămâne îngrijorat de eşecul DPRK de a remedia deficienţele substanţiale ale 
regimului său de combatere a spălării banilor şi a finanţării terorismului (CSB/CFT) şi de 
ameninţările grave pe care acestea le prezintă pentru integritatea sistemului financiar 
internaţional. FATF îndeamnă DPRK să abordeze imediat şi în mod corespunzător 
deficienţele sale CSB/CFT. 
FATF reafirmă solicitarea adresată membrilor săi la data de 25 februarie 2011 şi 
îndeamnă toate jurisdicţiile să recomande instituţiilor lor financiare acordarea unei atenţii 
speciale relaţiilor de afaceri şi tranzacţiilor cu DPRK, inclusiv cu companiile şi instituţiile 
financiare din DPRK. Suplimentar faţă de aplicarea standardelor de cunoaştere a clientelei 
întărite, FATF solicită, de asemenea, membrilor săi şi îndeamnă toate jurisdicţiile să aplice 
contramăsuri eficiente, în scopul protejării sectoarelor lor financiare în faţa riscurilor de 
spălare a banilor şi finanţare a terorismului care provin din DPRK. Jurisdicţiile  ar trebui, de 
asemenea, să se protejeze faţă de relaţiile de corespondent care ar putea fi folosite pentru 
ocolirea sau evitarea contramăsurilor şi a practicilor de diminuare a riscurilor şi să aibă în 
vedere riscurile SB/FT, atunci când iau în considerare cererile instituţiilor financiare din 
DPRK de a deschide filiale şi sucursale în jurisdicţiile proprii. 
FATF ia în considerare ultimele eforturi depuse de DPRK şi rămâne pregătit să acorde 
asistenţă directă DPRK în scopul remedierii deficienţelor SB/FT. 
 
Bolivia 
 
Deşi Bolivia s-a angajat la un nivel înalt politic să coopereze cu FATF şi GAFISUD în 
scopul remedierii deficienţelor substanţiale ale regimului său de combatere a SB/FT, acest 
stat nu a înregistrat suficiente progrese în implementarea planului său de acţiune, astfel 
încât se menţin anumite deficienţe strategice ale acestui regim. Bolivia trebuie să depună 
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eforturi pentru remedierea acestor deficienţe, inclusiv prin: (1) incriminarea adecvată a 
spălării banilor (Recomandarea 1); (2) incriminarea adecvată a finanţării terorismului; (3) 
stabilirea şi implementarea unui cadru legal adecvat pentru identificarea şi îngheţarea 
activelor teroriştilor; şi (4) înfiinţarea unei Unităţi de Informaţii Financiare complet 
operaţionale şi eficiente. FATF încurajează Bolivia să remedieze deficienţele rămase, în 
special să adopte amendamentele CSB/CFT supuse, în prezent, analizei Parlamentului şi 
să continue procesul de implementare a planului său de acţiune. 
 
Cuba   
 
FATF a identificat Cuba ca având deficienţe substanţiale ale regimului său de combatere a 
spălării banilor şi a finanţării terorismului (CSB/CFT) care prezintă riscuri pentru sistemul 
financiar internaţional. Din februarie 2012, Cuba s-a angajat la nivel înalt politic să 
coopereze cu FATF şi, de asemenea, a participat la reuniuni ale CFATF şi GAFISUD. 
FATF îndeamnă Cuba să continue cooperarea cu FATF, pentru a dezvolta un plan de 
acţiune în scopul implementării unui regim CBS/CFT conform standardelor internaţionale. 
 
Ecuador  
 

Ecuador a înregistrat progrese în procesul de remediere a deficienţelor strategice ale 
regimului său CSB/CTF, inclusiv prin adoptarea unor norme de reglementare a 
supravegherii în domeniul CSB a instituţiilor financiare.  
Deşi Ecuador s-a angajat la un nivel înalt politic să coopereze cu FATF şi GAFISUD în 
scopul remedierii deficienţelor strategice ale regimului său de combatere a SB/FT, acest 
stat nu a înregistrat suficiente progrese în implementarea planului său de acţiune în 
termenele stabilite, astfel încât se menţin anumite deficienţe strategice ale acestui regim. 
Ecuador trebuie să coopereze cu FATF şi GAFISUD în scopul implementării planului său 
de acţiune pentru remedierea acestor deficienţe, inclusiv prin adoptarea legislaţiei CFT 
recent depuse şi prin: (1) incriminarea adecvată a finanţării terorismului; (2) stabilirea şi 
implementarea unui cadru legal adecvat pentru identificarea şi îngheţarea activelor 
teroriştilor; (3) implementarea procedurilor adecvate pentru confiscarea fondurilor având 
legătură cu spălarea banilor şi (4) intensificarea coordonării supravegherii sectorului 
financiar. FATF încurajează Ecuadorul să remedieze deficienţele rămase şi să continue 
procesul de implementare a planului său de acţiune. 
 
Etiopia 
 
Deşi Etiopia s-a angajat la un nivel înalt politic să coopereze cu FATF în scopul remedierii 
deficienţelor strategice ale regimului său de combatere a SB/FT, Etiopia nu a înregistrat 
suficiente progrese în implementarea planului său de acţiune, astfel încât se menţin 
anumite deficienţe strategice ale acestui regim. Etiopia trebuie să depună eforturi pentru 
remedierea acestor deficienţe, inclusiv prin: (1) incriminarea adecvată a spălării banilor şi 
a finanţării terorismului; (2) stabilirea şi implementarea unui cadru legal adecvat şi a 
procedurilor pentru identificarea şi îngheţarea activelor teroriştilor; (3) înfiinţarea unei 
Unităţi de Informaţii Financiare complet operaţionale şi eficiente; (4) implementarea unor 
sancţiuni eficiente, proporţionale şi descurajante aplicabile persoanelor fizice sau juridice 
care nu se supun regimului naţional în domeniul CSB/CFT. FATF încurajează Etiopia să 
remedieze deficienţele rămase şi să continue procesul de implementare a planului său de 
acţiune. 
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Ghana 
 
Deşi Ghana a prezentat un angajament politic la nivel înalt de cooperare cu FATF şi 
GIABA în scopul remedierii deficienţelor strategice ale regimului său CSB/CFT, acest stat 
nu a înregistrat suficiente progrese în implementarea planului său de acţiune şi anumite 
deficienţe strategice ale acestui regim se menţin. Ghana trebuie să continue să depună 
eforturi pentru implementarea planului său de acţiune pentru remedierea acestor 
deficienţe, inclusiv prin: (1) incriminarea adecvată a spălării banilor şi a finanţării 
terorismului; (2) înfiinţarea unei Unităţi de Informaţii Financiare complet operaţionale şi 
eficiente; şi (3) stabilirea şi implementarea unor proceduri adecvate pentru identificarea şi 
îngheţarea activelor teroriştilor. FATF încurajează Ghana să remedieze deficienţele 
rămase şi să continue procesul de implementare a planului său de acţiune. 
 
Indonezia  
 
Indonezia continuă procesul de remediere a deficienţelor strategice ale regimului său 
CSB/CTF, de la adoptarea legislaţiei CSB în anul 2010 şi trimiterea în Parlament a unui 
proiect de lege CFT, pentru discuţii în cadrul comisiilor. Cu toate acestea, deşi Indonezia a 
prezentat un angajament politic la nivel înalt de cooperare cu FATF şi APG în scopul 
remedierii deficienţelor strategice ale regimului său CSB/CFT, acest stat nu a înregistrat 
suficiente progrese în implementarea planului său de acţiune şi anumite deficienţe 
strategice ale acestui regim se menţin. Indonezia trebuie să continue să depună eforturi 
pentru implementarea planului său de acţiune pentru remedierea acestor deficienţe, 
inclusiv prin: (1) incriminarea adecvată a finanţării terorismului; (2) stabilirea şi 
implementarea unor proceduri adecvate pentru identificarea şi îngheţarea activelor 
teroriştilor; şi (3) adoptarea şi punerea în aplicare a legilor sau a altor instrumente care să 
asigure implementarea deplină a Convenţiei internaţionale privind reprimarea finanţării 
terorismului, din anul 1999. FATF încurajează Indonezia să remedieze deficienţele rămase 
şi să continue procesul de implementare a planului său de acţiune. 
 
Kenya* 

 
Deşi Kenya s-a angajat la un nivel înalt politic să coopereze cu FATF şi ESAAMLG în 
scopul remedierii deficienţelor strategice ale regimului său de combatere a SB/FT, acest 
stat nu a înregistrat suficiente progrese în implementarea planului său de acţiune, astfel 
încât se menţin anumite deficienţe strategice ale acestui regim. Ulterior elaborării planului 
său de acţiune iniţial, Kenya a fost subiectul unei evaluări reciproce care a scos în 
evidenţă deficienţe strategice suplimentare şi care au fost incluse în planul de acţiune 
revizuit. Kenya trebuie să continue să depună eforturi pentru remedierea acestor 
deficienţe, inclusiv prin: (1) implementarea adecvată a legislaţiei privind produsele 
infracţiunii şi spălarea banilor şi incriminarea adecvată a finanţării terorismului; (2) 
asigurarea existenţei unei Unităţi de Informaţii Financiare complet operaţionale şi eficiente; 
(3) stabilirea şi implementarea unui cadru legal adecvat pentru confiscarea fondurilor 
având legătură cu spălarea banilor şi pentru îngheţarea activelor teroriştilor; (4) 
implementarea unor sancţiuni eficiente, proporţionale şi descurajante aplicabile 
persoanelor fizice sau juridice care nu respectă regimul naţional în domeniul CSB/CFT; (5) 
implementarea unui program adecvat şi eficient de supraveghere CSB/CFT a tuturor 
sectoarelor financiare; (6) creşterea transparenţei financiare; (7) consolidarea măsurilor de 
cunoaştere a clientelei şi (8) stabilirea unor cerinţe adecvate de păstrare a evidenţelor. 
Luând în considerare lipsa progreselor înregistrate de Kenya, în special în ceea ce 
priveşte adoptarea legislaţiei CFT, în situaţia în care Kenya nu întreprinde acţiuni 
semnificative până în octombrie 2012, FATF va solicita membrilor săi aplicarea 
contramăsurilor proporţionale cu riscurile asociate Kenyei. 
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Myanmar* 

 
Deşi Myanmar s-a angajat la un nivel înalt politic să coopereze cu FATF şi APG în scopul 
remedierii deficienţelor strategice ale regimului său de combatere a SB/FT, acest stat nu a 
înregistrat suficiente progrese în implementarea planului său de acţiune, astfel încât se 
menţin anumite deficienţe strategice ale acestui regim. Myanmar trebuie să depună 
eforturi pentru remedierea acestor deficienţe, inclusiv prin: (1) incriminarea adecvată a 
finanţării terorismului; (2) stabilirea şi implementarea unor proceduri adecvate pentru 
identificarea şi îngheţarea activelor teroriştilor; (3) consolidarea în continuare a cadrului de 
extrădare în ceea ce priveşte finanţarea terorismului; (4) asigurarea existenţei unei Unităţi 
de Informaţii Financiare complet operaţionale şi eficiente; (5) creşterea transparenţei 
financiare; şi (6) consolidarea măsurilor de cunoaştere a clientelei. Luând în considerare 
lipsa continuă de progrese a Myanmar în situaţia în care Myanmar nu întreprinde acţiuni 
semnificative până în octombrie 2012, FATF va solicita membrilor săi aplicarea 
contramăsurilor proporţionale cu riscurile asociate Myanmar.  
 
Nigeria 
 
Deşi Nigeria s-a angajat la un nivel înalt politic să coopereze cu FATF şi GIABA în scopul 
remedierii deficienţelor strategice ale regimului său de combatere a SB/FT, acest stat nu a 
înregistrat suficiente progrese în implementarea planului său de acţiune, astfel încât se 
menţin anumite deficienţe strategice ale acestui regim. Nigeria trebuie să continue să 
depună eforturi pentru remedierea acestor deficienţe, inclusiv prin abordarea deficienţelor 
rămase referitoare la incriminarea spălării banilor şi a finanţării terorismului FATF 
încurajează Nigeria să remedieze deficienţele rămase şi să continue procesul de 
implementare a planului său de acţiune. 
 
Pakistan  
 
Pakistan a făcut paşi importanţi în direcţia îmbunătăţirii regimului său CSB/CFT, inclusiv 
prin consolidarea capacităţii FIU-ului, aplicarea Ordinului Consiliului de Securitate al ONU 
2012 (privind Măsurile executorii), emiterea ghidurilor CSB/CFT pentru casele de schimb 
valutar şi a declaraţiei privind controlul numerarului la frontieră. 
Deşi Pakistan a prezentat un angajament politic la nivel înalt de cooperare cu FATF şi 
APG în scopul remedierii deficienţelor strategice ale regimului său CSB/CFT, acest stat nu 
a înregistrat suficiente progrese în implementarea planului său de acţiune, astfel încât se 
menţin anumite deficienţe CFT ale acestui regim.  
Concret, Pakistan trebuie să adopte legislaţia adecvată pentru a se asigura că 
îndeplineşte standardele FATF privind infracţiunea de finanţare a terorismului şi 
capacitatea de a identifica, îngheţa şi confisca activele teroriştilor. FATF încurajează 
Pakistan să remedieze deficienţele rămase şi să continue procesul de implementare a 
planului său de acţiune. 
 
São Tomé şi Príncipe 
 
Deşi  São Tomé şi Príncipe a prezentat un angajament politic la nivel înalt de cooperare 
cu FATF şi GIABA în scopul remedierii deficienţelor strategice ale regimului său CSB/CFT, 
São Tomé şi Príncipe nu a înregistrat progrese suficiente cu privire la planul său de 
acţiune şi anumite deficienţe strategice ale acestui regim se menţin. São Tomé şi Príncipe 
trebuie să continue să depună eforturi pentru remedierea acestor deficienţe, inclusiv prin: 
(1) incriminarea adecvată a spălării banilor şi a finanţării terorismului; (2) înfiinţarea unei 
Unităţi de Informaţii Financiare complet operaţionale şi eficiente; (3) asigurarea faptului că 
instituţiile financiare şi non-financiare sunt reglementate şi supravegheate din perspectiva 
CSB/CFT şi (4) implementarea unor sancţiuni eficiente, proporţionale şi descurajante 
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aplicabile persoanelor fizice sau juridice în cazul nerespectării cerinţelor naţionale 
CSB/CFT. FATF încurajează São Tomé şi Príncipe să remedieze deficienţele rămase şi 
să continue procesul de implementare a planului său de acţiune. 
 
Sri Lanka 
 
Sri Lanka a făcut paşi importanţi în direcţia îmbunătăţirii regimului său CSB / CFT, inclusiv 
prin emiterea normelor pentru a stabili proceduri privind îngheţarea activelor teroriştilor, 
pentru a implementa Rezoluţiile Consiliului de Securitate al ONU nr. 1267 şi nr. 1373. 
 Deşi Sri Lanka s-a angajat la un nivel înalt politic să coopereze cu FATF şi APG în scopul 
remedierii deficienţelor strategice ale regimului său de combatere a SB/FT, acest stat nu a 
înregistrat suficiente progrese în implementarea planului său de acţiune. Sri Lanka trebuie 
să depună eforturi pentru remedierea deficienţelor rămase  referitoare la incriminarea 
adecvată a finanţării terorismului. FATF încurajează Sri Lanka să remedieze aceste 
deficienţele rămase şi să continue procesul de implementare a planului său de acţiune. 
 
Siria  
 
Siria a făcut progrese semnificative cu privire la îmbunătăţirea regimului său de CSB/CFT. 
Totuşi, deşi Siria s-a angajat la un  nivel înalt politic să coopereze cu FATF şi MENAFATF 
în scopul remedierii deficienţelor strategice ale regimului său de combatere a SB/FT, în 
continuare sunt necesare angajamente cu Siria pentru a clarifica dacă aceste deficienţe au 
fost abordate, inclusiv: (1) implementarea unor proceduri adecvate pentru identificarea şi 
îngheţarea activelor teroriştilor; (2) asigurarea că instituţiile financiare conştientizează şi îşi 
îndeplinesc obligaţiile de întocmire a rapoartelor de tranzacţii suspecte în legătură cu SB şi 
FT; şi (3) asigurarea unor legi şi proceduri adecvate care să furnizeze asistenţă juridică 
reciprocă. FATF încurajează Siria să demonstreze că deficienţele rămase au fost 
remediate, pentru a permite FATP să evalueze în mod corespunzător progresele 
înregistrate de Siria. 
 
Tanzania 
 
Tanzania a făcut progrese cu privire la îmbunătăţirea regimului său de CSB/CFT. 
Totuşi, deşi Tanzania a prezentat un angajament politic la nivel înalt de cooperare cu 
FATF şi ESAAMLG în scopul remedierii deficienţelor strategice ale regimului său 
CSB/CFT, acest stat nu a înregistrat suficiente progrese în implementarea planului său de 
acţiune, astfel încât se menţin anumite deficienţe strategice ale acestui regim. Tanzania 
trebuie să continue să depună eforturi pentru implementarea planului său de acţiune 
pentru remedierea acestor deficienţe, inclusiv prin: (1) abordarea infracţiunilor predicat 
pentru spălarea banilor; (2) incriminarea adecvată a  finanţării terorismului; (3) stabilirea şi 
implementarea unor proceduri adecvate pentru identificarea şi îngheţarea activelor 
teroriştilor, precum şi luarea măsurilor legislative sau a altor măsuri executorii pentru 
implementarea Rezoluţiilor Consiliului de Securitate al ONU nr. 1267 şi nr. 1373; (4) 
stabilirea măsurilor eficiente de cunoaştere a clientelei; (5) stabilirea unor cerinţe adecvate 
de păstrare a evidenţelor; (6) înfiinţarea unei Unităţi de Informaţii Financiare complet 
operaţionale şi eficiente. FATF încurajează Tanzania să remedieze deficienţele rămase şi 
să continue procesul de implementare a planului său de acţiune. 
 
Thailanda 
 
Deşi Thailanda a prezentat un angajament politic la nivel înalt de cooperare cu FATF şi 
APG în scopul remedierii deficienţelor strategice ale regimului său CSB/CFT, acest stat nu 
a înregistrat suficiente progrese în implementarea planului său de acţiune, astfel încât se 
menţin anumite deficienţe strategice ale acestui regim, cu toate că Thailanda s-a 
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confruntat cu dificultăţi externe din 2009 până în 2011 care au influenţat în mod 
semnificativ procesul legislativ. Thailanda a făcut progrese cu privire la îmbunătăţirea 
regimului său de CSB/CFT, inclusiv prin finalizarea unei evaluări substanţiale a riscurilor 
SB/FT din sectorul financiar. Thailanda trebuie să continue să depună eforturi pentru 
implementarea planului său de acţiune pentru remedierea acestor deficienţe, inclusiv prin: 
(1) incriminarea adecvată a finanţării terorismului; (2) stabilirea şi implementarea unor 
proceduri adecvate pentru identificarea şi îngheţarea activelor teroriştilor; (3) întărirea 
supravegherii în domeniul CSB/CFT. FATF încurajează Thailanda să remedieze 
deficienţele rămase şi să continue procesul de implementare a planului său de acţiune, în 
mod concret prin adoptarea proiectului legislaţiei CFT. 
 
Turcia* 

 
Deşi Turcia s-a angajat la un nivel înalt politic să coopereze cu FATF în scopul remedierii 
deficienţelor strategice ale regimului său de combatere a finanţării terorismului, acest stat 
nu a înregistrat suficiente progrese în implementarea planului său de acţiune, astfel încât 
se menţin anumite deficienţe CFT ale acestui regim. Turcia trebuie să depună eforturi 
pentru remedierea acestor deficienţe, inclusiv prin: (1) incriminarea adecvată a finanţării 
terorismului; şi (2) implementarea unui cadru legal adecvat pentru identificarea şi 
îngheţarea activelor teroriştilor. Luând în considerare lipsa continuă de progrese a Turciei, 
în situaţia în care Turcia nu întreprinde acţiuni semnificative până în octombrie 2012, 
FATF va solicita membrilor săi aplicarea contramăsurilor proporţionale cu riscurile asociate 
Turciei.  
 
Vietnam 
  
Vietnam a făcut progrese cu privire la îmbunătăţirea regimului său de CSB/CFT, inclusiv 
prin emiterea unei circulare interministeriale în legătură cu finanţarea terorismului şi prin 
modificarea legislaţiei CSB. Deşi Vietnam a prezentat un angajament politic la nivel înalt 
de cooperare cu FATF şi APG în scopul remedierii deficienţelor strategice ale regimului 
său CSB/CFT, FATF constată că acest stat nu a înregistrat suficiente progrese în 
implementarea planului său de acţiune şi anumite deficienţe strategice ale acestui regim 
se menţin. Vietnam trebuie să continue să coopereze cu FATF şi APG pentru 
implementarea planului său de acţiune pentru remedierea acestor deficienţe, inclusiv prin: 
(1) abordarea deficienţelor rămase privind incriminarea adecvată a finanţării terorismului; 
(2) stabilirea şi implementarea unor proceduri adecvate pentru identificarea şi îngheţarea 
activelor teroriştilor; (3) reglementarea răspunderii penale a persoanelor juridice în 
conformitate cu standardele FATF sau demonstrarea că există o interdicţie constituţională 
în acest sens; (4) îmbunătăţirea cadrului general de supraveghere; (5) îmbunătăţirea şi 
extinderea măsurilor de cunoaştere a clientelei şi a cerinţelor de raportare; şi (6) întărirea 
cooperării internaţionale. FATF încurajează Vietnam să remedieze deficienţele rămase şi 
să continue procesul de implementare a planului său de acţiune. 
 
Yemen 
 
Deşi Yemen a prezentat un angajament politic la nivel înalt de cooperare cu FATF şi 
MENAFATF în scopul remedierii deficienţelor strategice ale regimului său CSB/CFT, FATF 
constată că acest stat nu a înregistrat suficiente progrese în implementarea planului său 
de acţiune şi anumite deficienţe strategice ale acestui regim se menţin. Yemen trebuie să 
continue să depună eforturi pentru implementarea planului său de acţiune pentru 
remedierea acestor deficienţe, inclusiv prin: (1) incriminarea adecvată a spălării banilor şi 
a finanţării terorismului; (2) stabilirea şi implementarea unor proceduri adecvate pentru 
identificarea şi îngheţarea activelor teroriştilor;  (3) dezvoltarea capacităţii de supraveghere 
şi monitorizare a FIU-ului şi a autorităţilor de supraveghere din sectorul financiar si FIU, 
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pentru a asigura respectarea de către instituţiile financiare a obligaţiilor de raportare a 
tranzacţiilor suspecte, în special în legătură cu finanţarea terorismului şi (4) asigurarea 
existenţei unei Unităţi de Informaţii Financiare complet operaţionale şi eficiente. FATF 
încurajează Yemen să remedieze deficienţele rămase şi să continue procesul de 
implementare a planului său de acţiune. 
 
 
 
 
    
 
 
 


