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Dzimis Sirakūzās, Itālijā, 1952. gadā.

Izglītība
Absolvējis Katānijas Universitāti, diploms tieslietās cum laude (1975. g.).
Uzņemts advokatūrā (1977. g.).
Profesionālā pieredze
1977. gadā Pjetro Ruso uzņēma advokatūrā. No 1977. gada strādājis par tiesnesi dažādās tiesās.
1985. gadā sāka strādāt Itālijas augstākajā revīzijas iestādē (Corte dei Conti), tās Palermo nodaļā par
prokuroru, vecāko prokuroru (1987. g.) un galveno prokuroru (1989. g.).
No 1991. gada līdz 1992. gadam kā valsts eksperts norīkots darbā Eiropas Revīzijas palātā un strādājis
grupā, kas atbild par Eiropas Reģionālās attīstības fonda revīziju. No 1993. gada līdz 2003. gadam
strādājis par Eiropas Revīzijas palātas Itālijas locekļa biroja vadītāju.
2003. gadā viņš atgriezās Itālijā un sāka darbu augstākās revīzijas iestādes Centrālajā valdības
dienestu revīzijas nodaļā un kļuva par apvienotās padomdevējas nodaļas locekli; no 2005. līdz
2008. gadam, pārstāvot Itāliju, bijis Eiropas Savienības militāro operāciju finansēšanas mehānisma
“Athena” Revidentu kolēģijas loceklis, un 2006. gada 30. jūnijā ievēlēts par tās priekšsēdētāju; no
2008. līdz 2011. gadam, pārstāvot Itāliju, bijis Eiropas Aizsardzības aģentūras Revidentu padomes
loceklis, kopš 2010. gada 30. jūnija – tās priekšsēdētājs. No 1996. gada — Kopienas Augu šķirņu
biroja, kas atrodas Anžē, Apelācijas padomes loceklis.
No 2009. gada – Itālijas izraudzīts loceklis NATO Revidentu starptautiskajā padomē (IBAN).
P. Ruso ieņēmis vairākus amatus publiskajā sektorā, tostarp bijis eksperts, Itālijas pārstāvis Eiropas
Padomes Pretkorupcijas starpvalstu grupā (GRECO), Vides ministrijas vides pasākumu ieguldījumu un
atbalsta plānošanas un pārvaldības novērtēšanas komitejas loceklis, kā arī loceklis Ekonomikas un
finanšu ministrijas Ministriju sadarbības komitejā, kas atbild par pieteikumu izskatīšanu
kompensācijām un subsīdijām saistībā ar zaudējumiem, kuri Itālijas pilsoņiem radušies ārvalstīs.
Uzstājies Eiropas Savienības tiesībām veltītās konferencēs un semināros, īpaši saistībā ar ES budžeta
revīziju un krāpšanas apkarošanu. Viņš ir autors arī daudziem juridiskiem komentāriem un rakstiem,
kas publicēti vairākos Itālijas un ārvalstu juridiskajos izdevumos, saistībā ar civiltiesībām, civilprocesu,
administratīvajām tiesībām, publisko līdzekļu uzskaites sistēmu, salīdzinošajām tiesībām un
ES tiesībām. Lasījis lekcijas par ES iestāžu darbību Katānijas Universitātē.
Pjetro Ruso kļuva par Eiropas Revīzijas palātas locekli 2012. gada 1. martā. Viņš darbojas
IV apakšpalātā “Ieņēmumi, pētniecība un iekšējā nozaru politika, Eiropas Savienības iestādes un
struktūras”.
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18.7.2002.
“La certificazione dei conti pubblici in Italia e in Europa: raffronti comparativi“, in: Rivista della Corte
dei Conti (n. 5/2002) un Corte dei Conti organizētās Konvencijas protokols “La certificazione dei conti
pubblici in Italia e in Europa: Tradizione e Prospettive evolutive”.
“Le contrôle des dépenses des collectivités décentralisées en Italie”, in: Administration – Revue de
l’Association du Corps Préfectoral et des Hauts Fonctionnaires du Ministère de l’Intérieur, 2002. g.
marts.
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“Codice operativo del TUE e del TFUE”, ed. Simone, 2012. Komentāra autors saistībā ar tiem Līguma
par Eiropas Savienības darbību (LESD) pantiem, kuri attiecas uz Eiropas Revīzijas palātu.
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