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Premiul pentru performan]\
în drept sportiv acordat de
Revista „Avoca]i de Top”
CHIUARIU ȘI ASOCIAȚII primește premiul pentru
activitatea sa în domeniul dreptului sportiv.
Distincția pentru performanță în anul 2011 a fost
oferită de publicația „Avocați de Top”, editată de
trustul Finmedia. Motivația acesteia a fost nivelul
înalt de reprezentare asigurat de CHIUARIU &
ASOCIAȚII în numeroase cauze în fața Tribunalului
de Arbitraj Sportiv (TAS) de la Lausanne și faptul
că, prin aceasta, a reușit să demonstreze că
avocatura din România este competitivă la nivel
internațional, într-un domeniu relativ nou pentru piața locală.
Premiul a fost decernat la cea de-a cincea ediție a Galei „Avocați de Top”.
Recent, CHIUARIU & ASOCIAȚII a câștigat pentru FC Vaslui la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS)
litigiul cu Dinamo, care putea schimba clasamentul ﬁnal al Ligii I, iar la începutul anului, echipa
de avocați a societății a câștigat pentru Laszlo Sepsi procedura împotriva FC Timișoara la TAS.
Societatea de avocatură CHIUARIU & ASOCIAȚII s-a impus ca partener pentru cluburi de fotbal,
antrenori sau jucători profesioniști în diverse litigii privind dreptul sportiv. CAAL asigură asistență
în faza negocierii și a executării contractelor dintre sportivi și cluburi, precum și a celor de
transmitere a drepturilor de imagine și consultanță în privința aspectelor ﬁscale.
Revista „Avocați de Top” a ajuns anul acesta la a noua ediție. Este primul an în care domeniul
dreptului sportiv reprezintă o categorie în care se acordă premii și primește atenția cuvenită din
partea presei românești de specialitate.
Despre CHIUARIU & ASOCIAȚII
CHIUARIU & ASOCIAȚII oferă o gamă integrată de servicii juridice pentru înﬁințarea,
dezvoltarea, protecția și securizarea juridică a afacerilor, cu expertiză extinsă în litigii și
arbitraj, dreptul comercial, dreptul muncii, dreptul ﬁscal, dreptul penal și dreptul sportiv.

Tudor Chiuariu
Senior Partner
tudor @chiuariulawyers.ro

CHIUARIU &A
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Facem performanță în dreptul sportiv.

Suntem tineri profesioniști și ne place sportul.
La 13 ani îmbrăcam tricoul de campion național. De aceea știu că nimic nu se compară cu mândria
de a purta tricolorul pe piept.
La 36 ani, împreună cu colegii mei de la CHIUARIU & ASOCIAȚII, suntem în continuare alături de
campionii sportului.
Astăzi sportul nu mai este doar un joc. Iar noi nu luăm lucrurile în joacă.
Ne place competiția, facem totul cu pasiune și asta ne-a impus în scurt timp ca avocații preferați ai
sportivilor.
Îi ajutăm pe conducătorii de club să-și conducă afacerea într-un mod profesionist.
Îi ajutăm pe antrenori să facă respectate contractele încheiate cu cluburile.
Îi ajutăm pe jucători să valoriﬁce drepturile de imagine și să optimizeze câștigurile din punct de
vedere ﬁscal.
Ajutăm cluburile să-și apere drepturile în procedurile disciplinare atunci când regulamentele au fost
încălcate.
Susținem cluburile pentru a îndeplini criteriile UEFA prin consultanța specializată în domeniul
Financial Fair Play.
Am soluționat deja zeci de cauze ce au ca obiect drepturi ﬁnanciare, pretenții contractuale,
sancțiuni disciplinare, contestații și incidente de meci în fața instanțelor naționale sau a comisiilor de
soluționare la nivel național - Liga Profesionistă de Fotbal - LPF, Federația Română de Fotbal - FRF,
Comisiile de Disciplină și de Soluționare a Litigiilor, cât și în fața organismelor internaționale, cum ar
ﬁ Tribunalul de Arbitraj Sportiv - TAS, FIFA sau UEFA.
Uneori, campionatele sunt câștigate de echipele care au cei mai buni avocați.

CHIUARIU & ASOCIAȚII.
Performanță în drept sportiv.
Contact:
Strada Sevastopol, nr. 17C, sc. A, et. 5, Sector 1,
010991 București, România
Telefon: +4021 316 10 74; Fax: +4021 316 10 75
Email: oﬃce@chiuariulawyers.ro
www.chiuariulawyers.ro
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SPORT

Decizia asta putea duce Dinamo
direct în Lig\! Vestea primit\ de
'câini' dup\ ce Borcea a aruncat
bomba: TAS a dat dreptate Vasluiului
Pe cât de decis este Adrian Porumboiu să nu-l mai păstreze pe Lopez Caro în
funcția de antrenor principal, pe atât de încăpățânat e spaniolul în a nu renunța
la contractul semnat acum trei luni. Ieri s-a consumat un nou episod al
acestei tragi-comice relații: pentru a doua zi consecutiv, Lopez Caro nu a
găsit niciun jucător la antrenamentul de dimineață; în schimb, ﬁind decis
să se blindeze din punct de vedere al documentelor, “galacticul” și-a adus
cu el la baza de pregătire și avocatul. Bașca vreo doi notari, toți având
misiunea să observe și să noteze absența fotbaliștilor de la locul de
muncă.
*Întâlnirea de la “Ambis”*
După vizita la stadion, Lopez Caro și armata sa de apărători s-au îndreptat
spre motelul “Ambis”, acolo unde, conform “vremeanoua.ro”, s-a întîlnit
cu Tudor Chiuariu. Fostul ministru al Justiției și actualul deputat de Bacău
este și avocat, drept pentru care a acceptat să-i sară în ajutor spaniolului
Caro în “bătălia” cu Porumboiu. “Miercuri seară am avut o întâlnire cu
domnul Porumboiu și suntem convinși că vom găsi o soluție amiabilă. Noi,
echipa de avocați, suntem aici nu pentru a inﬂama spiritele, ci pentru a
aplana conﬂictul. Repet, sunt convins că vom găsi o soluție amiabilă pentru
ambele părți”, a comentat Tudor Chiuariu.
Dacă la antrenamentul de miercuri au fost prezenți, totuși, doi jucători,
spaniolii David Rivas și Alejandro Campano, aduși la FC Vaslui de Lopez Caro,
ieri dimineața nici macăr aceștia nu au mai venit la stadion.

Articol: „Ap\rat de fostul ministru Chiuariu”
Ziarul Na]ional
(2 septembrie 2010)

TAS a comunicat joi c\ a dat câ[tig de cauz\ FC Vaslui în litigiul cu Dinamo, respingând
solicit\rile grup\rii bucure[tene de a câ[tiga partida direct\ la masa verde [i depunctarea echipei moldovene, se arat\ într-un comunicat al societ\]ii de avocatur\ conduse
de Tudor Chiuariu.
Prin aceast\ decizie TAS confirm\ hot\rârile date în aceea[i cauz\ de Comisia de
Disciplin\ [i Comisia de recurs din cadrul LPF care au admis c\ meciul de fotbal, din
cadrul etapei a VI-a a Ligii I, dintre FC Vaslui [i Dinamo Bucure[ti, din data de 11
septembrie 2011, [i încheiat cu rezultatul de 3-1 pentru FC Vaslui, s-a desf\[urat cu
respectarea tuturor regulamentelor în vigoare, iar rezultatul s\u r\mâne valabil.
"TAS a acceptat ap\r\rile f\cute de echipa Chiuariu [i Asocia]ii, prin care am sus]inut
c\ FC Vaslui nu a înc\lcat regulamentul în vigoare [i a fost de bun\-credin]\ atunci
când l-a folosit pe juc\torul Marius Constantin. TAS a respins cererile FC Dinamo, prin
care aceasta solicita câ[tigarea meciului cu FC Vaslui cu un scor de forfait, 3-0, [i
depunctarea FC Vaslui cu 3 puncte", a declarat Tudor Chiuariu.
Articol: „Decizia asta putea duce Dinamo direct în Lig\! Vestea primit\ de 'câini' dup\
ce Borcea a aruncat bomba: TAS a dat dreptate Vasluiului”
Ziarul ProSport (31 mai 2012)

Chiuariu, avocatul fotbalului
|ncurajat de faptul c` a rezolvat diferendul financiar dintre antrenorul spaniol
Lopez Caro [i finan]atorul FC Vaslui, Adrian Porumboiu, fostul Ministru al
Justi]iei a monopolizat pia]a litigiilor sportive din România.
Din septembrie 2010, firma de avocatur` a lui
Tudor Chiuariu a p`truns pe pia]a diferendelor
sportive. Cazul care i-a propulsat ascensiunea a
fost cel dintre tehnicianul spaniol Lopez Caro [i
patronul FC Vaslui, Adrian Porumboiu. Pentru c`
ultimul l-a demis pe Caro, spaniolul a pretins
desp`gubiri un milion de euro, conform unor
clauze existente \n contract. Litigiul a fost rezolvat,
iar fostul ministru al Justi]iei a devenit demn de
\ncredere pentru cei care aveau bani de recuperat
din fotbal. Ulterior, Chiuariu (35 de ani) a ajuns s`
\l reprezinte pe Adrian Porumboiu, vezi ac]iunea demarat` de FC Vaslui, la
LPF, privind retrogradarea Rapidului [i sanc]ionarea disciplinar` [i pecuniar`
a lui Constantin Zotta, dar [i \n cea \ndreptat` \mpotriva lui Mircea Stoenescu,
membru al Comisiei de Disciplin`, care ar fi trebuit s` judece spe]a dintre FC
Vaslui [i Dinamo.

L-a scos liber [i pe Sepsi?
Alt caz rezolvat de c`tre firma fostului ministru este cel al fotbalistului
Lazlo Sepsi, pe care avocatul l-a reprezentat la TAS \ntr-un proces cu FC Poli
Timi[oara. “Laszlo Sepsi este liber de contract. TAS a decis obligarea FC
Timi[oara la plata restan]elor salariale, contravaloarea asigur`rii locuin]ei,
plata indemniza]iei de hran` [i o parte din cheltuielile de judecat`”, a precizat
avocatul Tudor Chiuariu.

Articol: „Avocatul fotbalului”
Ziarul Na]ional
(26 ianuarie 2012)

