București, 21 iulie 2011. Dan Vișoiu este singurul român numit la Curtea de Arbitraj Sportiv
(CAS)
Dan Vișoiu a fost recent numit și a devenit singurul român membru al Curții de Arbitraj Sportiv (CAS).
În calitatea sa de membru, încă din 2004, al Comisiei de Etică al Comitetului Olimpic şi Sportiv Român
(COSR), avocatul Dan Vișoiu este unul dintre membrii cu drept de vot al COSR-ului.
“Înainte de toate, este o onoare pentru mine să reprezint România în cadrul unei instituții prestigioase
precum Curtea de Arbitraj Sportiv (CAS). De asemeni, având în vedere evoluția crescătoare a
activității de drept sportiv şi mai precis arbitraj sportiv la nivel internațional, sunt extrem de încântat de
această oportunitate” a declarat Dan Vișoiu, unul din partenerii-fondatori ai casei de avocatură Biriș
Goran.
Curtea de Arbitraj Sportiv a fost înființată în 1984, ca parte a Comitetului Olimpic Internațional (CIO)
iar în clipa de față este guvernată de către Curtea Internațională de Arbitraj Sportiv (CIAS), CAS-ul
având aproximativ 250 de arbitri.
______________________________
Dan Vişoiu este un avocat licenţiat în baroul statului Florida (Statele Unite ale Americii) și înregistrat ca
avocat străin în cadrul Baroului București. A lucrat în regiunea Europei Centrale și de Est și în
România din anul 1997, specializându-se în tranzacţii private equity/venture capital, privatizări, fuziuni
și achiziții/M&A, oferte pe piețe de capital, achiziții publice și parteneriate public-privat/PPP, arbitraje
internaţionale și drept sportiv.
Biriş Goran (www.birisgoran.ro) este o firmă românească independentă de avocatură, înființată în anul
2006. De la bun început, firma Biriş Goran și-a câștigat un portofoliu extrem de important format din
mari antreprenori români și investitori internaționali. Chambers Europe, PLC Which Lawyer și Legal
500 au listat firma de avocatură Biriş Goran ca având practici de top în varii domenii precum
Fiscalitate, Imobiliare/Real Estate, Concurență, Fuziuni și Achiziții/M&A. Biriş Goran este şi
specializată în drept sportiv.
Curtea de Arbitraj Sportiv (www.tas-cas.org) este organismul internațional abilitat în arbitrarea
disputelor sportive, având sediul central în Lausanne, Elveţia. CAS înregistreaza aproximativ 300 de
cazuri anual.
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