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Comunicat de presă 

Luxemburg, 13 septembrie 2016 

 
Domnul Klaus-Heiner Lehne a fost ales 
în funcția de președinte al Curții de 
Conturi Europene 
 

Cei 28 de membri ai Curții de Conturi Europene l-au ales pe domnul 
Klaus-Heiner Lehne în funcția de președinte al Curții, pentru un mandat de 
trei ani, reînnoibil. 
Domnul Lehne, de naționalitate germană, va succede domnului Vítor Caldeira (Portugalia) și 
își va începe mandatul la 1 octombrie 2016, fiind cel de al unsprezecelea președinte al 
instituției. Domnul Caldeira deține funcția de președinte al Curții din 2008 și va deveni 
președinte al Curții de Conturi din Portugalia tot la 1 octombrie 2016. Domnul Lehne a 
devenit membru al Curții în 2014 și a fost responsabil de audituri în domeniul acțiunii 
externe a UE.  

Născut în 1957 la Düsseldorf, în Germania, domnul Klaus-Heiner Lehne a fost deputat în 
cadrul Parlamentului german (Bundestag) și deputat în Parlamentul European. CV-ul 
complet al domnului Lehne este disponibil aici. 

Note către editori 

Curtea de Conturi Europeană este instituția independentă de audit a Uniunii Europene. 
Curtea urmărește să răspundă așteptărilor partenerilor săi prin audituri relevante și de 
înaltă calitate desfășurate în timp util, precum și să asigure răspunderea pentru gestiunea 
fondurilor UE și să garanteze o utilizare optimă a resurselor pentru cetățenii UE.  

Pentru mai multe detalii cu privire la procesul de alegere a pre ședintelui, a se vedea 
secțiunea 2 din Regulamentul de procedură al Curții. 

O fotografie de înaltă rezoluție a domnului Klaus-Heiner Lehne este disponibilă pe site-ul 
Curții și poate fi reutilizată, cu condiția indicării sursei. 
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