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Sports Law: Avocatul Alexandru Lazar, partener IntLaw, desemnat de Xavier
Pascual sa-l reprezinte în contractul de selecționer al naționalei de handbal a
României

Alexandru George Lazar, partener IntLaw Abogados y Consultores, este avocatul în care Xavier Pascual
Fuertes și-a pus încrederea pentru a îi negocia contractul de venire pe postul de antrenor al echipei
naționale de handbal masculin.
Antrenorul echipei de handbal a FC Barcelona înca din 2009, alaturi de care a câștigat 31 de titluri, Pascual este de
saptamâna aceasta totodata noul selecționer al lotului național de seniori al României. El a semnat cu Federația
Româna de Handbal un contract valabil patru ani, al carui obiectiv îl reprezinta pregatirea strategiei de dezvoltare a
handbalului național masculin și calificarea la urmatorul ciclu olimpic, Jocurile Olimpice din 2020 de la Tokyo.
Competiția din handbalul masculin la nivel international pentru un selecționer de top este cunoscuta ca fiind mai
acerba decât în handbalul feminin. În toata perioada în care FRH a tratat cu Xavier Pascual pentru a-l numi
selectionerul nationalei masculine, interesele tehnicianului au fost reprezentate de catre avocatul Alexandru Lazar
și echipa de juriști condusa de acesta.
Alexandru Lazar este partener în cadrul casei spaniole de avocatura IntLaw Abogados y Consultores, unde
coordoneaza dezvoltarea departamentelor de Corporate Compliance si pe cel al Relatiei cu Europa Centrala si de
Est. Implicarea sa constanta în consolidarea relațiilor bilaterale romano-spaniole, premiile internaționale, respectiv
parcursul lui profesional și academic din Spania l-au remarcat, determinându-l pe Pascual sa îi încredințeze
protejarea intereselor sale în aceasta operațiune de sports law.
"Îi mulțumesc lui Xavier pentru încrederea acordata. Când vine vorba de contracte sportive, definitivarea lor nu
este ușoara, dar în cazul acesta s-a dat dovada de un profesionalism desavârșit din partea FRH, ceea ce a dus la
materializarea acordului" a afirmat avocatul român.
"Naționala de handbal masculin intra pe mâini bune! Trebuie sa marturisesc ca în cariera personala de avocat,
momentele precum acesta, în care pot sa contribui la o mai strânsa legatura între cele doua țari, reprezinta
inspirația muncii pe care o depun continuu în ultimii ani" a mai adaugat el.
IntLaw Abogados y Consultores este o firma de avocatura specializata în consultanta în dreptul afacerilor și
drept international, formata din avocați internaționali de top.
Alexandru Lazar este avocat specializat în dreptul afacerilor, partener IntLaw Abogados y Consultores, director
academic al masterului în Compliance oferit de ISDE și doctorand în fundamentele dreptului economic și al
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afacerilor în cadrul ESADE.
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