Pietro Russo
Gimė 1952 m. Sirakūzuose (Italijoje).

Išsilavinimas:
Katanijos universiteto teisininko diplomas su pagyrimu (1975 m.).
Teisė verstis teisininko praktika (1977 m.)
Profesinė patirtis:
1977 m. Pietro Russo įgijo teisę verstis teisininko praktika. Nuo 1977 m. dirbo teisėju įvairiuose
teismuose. 1985 m. pradėjo dirbti Italijos Audito Rūmuose (Corte dei Conti), kurių Palermo biure
dirbo „Referendario“, nuo 1987 m. – „Primo Referendario“, o nuo 1989 m. – „Consigliere“.
1991 m. P. Russo buvo komandiruotas nacionalinis ekspertas Europos Audito Rūmuose, kuriuose
dirbo iki 1992 m. už Europos regioninės plėtros fondo auditą atsakingame sektoriuje. 1993–2003 m.
buvo Europos Audito Rūmų nario iš Italijos kabineto vadovas.
2003 m. P. Russo grįžo į Italiją ir dirbo Italijos Audito Rūmų valstybės administracinio valdymo
kontrolės centriniame skyriuje ir tapo jungtinio skyriaus konsultacinio poskyrio nariu; 2005–2008 m.
buvo Europos Sąjungos karinių išlaidų finansavimo administravimo auditorių kolegijos „Athena“
Italijai atstovaujantis narys (2006 m. birželio 30 d. išrinktas jos pirmininku); 2008–2011 m. Italijos
atstovas EDA (Europos gynybos agentūros) Auditorių valdyboje (2010 m. birželio 30 d. išrinktas
pirmininku). Nuo 1996 m. buvo Anžė (Prancūzija) įsikūrusios Bendrijos augalų veislių tarnybos
Apeliacinės tarybos narys.
Nuo 1999 m. Pietro Russo buvo Italijos paskirtas ir jai atstovaujantis NATO (IBAN) tarptautinės
auditorių valdybos narys.
Pietro Russo vykdė įvairias pareigas viešajame sektoriuje, kaip antai: GRECO (Europos Tarybos
valstybių prieš korupciją grupės) Italijos deleguoto eksperto; Aplinkos ministerijos Investicijų
vertinimo ir aplinkosaugos priemonių planavimo bei valdymo paramos komisijos nario; Italijos
ekonomikos ir finansų ministerijos Tarpžinybinės komisijos, atsakingos už ieškinių dėl Italijos piliečių
užsienyje patirtų nuostolių ir sumokėtų mokesčių nagrinėjimą, nario.
Pietro Russo taip pat skaitė pranešimus suvažiavimuose ir seminaruose Bendrijos teisės, visų pirma
Bendrijos biudžeto kontrolės ir kovos su sukčiavimu, klausimais. Jis taip pat parašė daugybę
straipsnių civilinės teisės, procesinės teisės, administracinės teisės, viešosios apskaitos, lyginamosios
teisės ir Europos Sąjungos teisės klausimais, kurie buvo paskelbti Italijos ir užsienio teisiniuose
leidiniuose. Skaitė paskaitas Katanijos universitete Bendrijų institucinės organizacijos tema.
Nuo 2012 m. kovo 1 d. Pietro Russo tapo Europos Audito Rūmų nariu. Jis dirba IV kolegijoje
„Pajamos, moksliniai tyrimai ir vidaus politikos, Europos Sąjungos institucijos ir įstaigos“.
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