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Constituția este în fundamentul succesului Republicii noastre, și fiecare 
dintre noi depunem eforturi să nu pierdem din vedere promisiunea noastră 
de a o apăra. Constituția a stabilit vehiculul punerii sub acuzare care a 
ocupat ambele camere ale Congresului pentru multe zile. Am lucrat pentru 
a executa în mod credincios responsabilității noastre fața de ea. Am ajuns 
la diferite judecăți, dar eu sper că ne respectăm fiecare buna credință a 
celuilalt. 
 
Alegațiile făcute în articolele punerii sub acuzare sunt foarte grave. Ca un 
senator-jurat, am depus un jurământ în fața lui Dumnezeu să exercit 
„justiție imparțială”. Sunt o persoană profund religioasă. Iau un jurământ 
în fața lui Dumnezeu ca extraordinar de consecinționist. Am știut de la 
început că a fi însărcinat cu judecarea președintelui, liderului partidului 
meu, va fi cea mai dificilă decizie pe care am întâmpinat-o vreodată. Nu 
am greșit.  
       
Administratorii Camerei au prezentat evidențe sprijinind cazul lor; 
avocatul Casei Albe a disputat acel caz. În plus, echipa președintelui a 
prezentat trei linii de apărare: prima dată, că nu poate fi punere sub 
acuzare fără o infracțiune statutară; în al doilea rând, că comportamentul 
Bidenilor a justificat acțiunile președintelui; și în al treilea rând că 
judecata acțiunilor președintelui trebuie lăsată alegătorilor. Dați-mi voie 
să abordez fiecare dintre aceste linii de apărare. 
     
Înțelegerea istorică a cuvintelor „crime și delicte înalte”, scrierile 
fondatorilor și judecata mea motivată mă conving că un președinte poate 
într-adevăr să comită acte împotriva încrederii publice care sunt atât de 
deosebite căci, chiar dacă nu sunt infracțiuni statutare, ar solicita 
destituirea din funcție. A susține că lipsa unei liste cuprinzătoare și 
codificate a tuturor actelor scandaloase pe care un președinte le-ar putea 



comite în mod imaginabil face Congresul lipsit de puterea de a înlătura un 
președinte sfidează rațiunea. 
   
Avocatul președintelui a luat aminte că vicepreședintele Biden a părut a fi 
într-un conflict de interese când a depus un efort să elimine procurorul 
general al Ucrainei. Dacă acesta a știut compensația exorbitantă pe care 
fiul său a primit-o de la o companie aflată de fapt sub anchetă, 
vicepreședintele ar fi trebuit să se recuze. Chiar dacă ignorarea unui 
conflict de interese nu este o infracțiune, cu siguranță este foarte greșit. 
 
Cu privire la Hunter Biden, a profita excesiv de numele tatălui său este 
dezgustător, dar nu este o infracțiune. Dat fiind că nici în cazul tatălui, nici 
în cazul fiului nu a existat nicio dovadă prezentată de avocatul 
președintelui că vreo infracțiune a fost comisă, insistența președintelui că 
aceștia trebuie să fie anchetați de ucraineni este dificil de explicat în afara 
preocupării politice. Nu este nicio îndoială că dacă  acolo ar fi fost alte 
nume față de Biden, președintele nu ar fi făcut niciodată ce a făcut.  
    
Apărarea argumentează că Senatului ar trebui să lase alegătorilor decizia 
punerii sub acuzare. În timp ce această logică este atractivă instinctelor 
noastre democratice, este inconsistent cu cerința Constituției ca Senatul, 
nu alegătorii, să judece președintele. Hamilton a explicat că decizia 
fondatorilor de a investi senatorii cu această obligație în locul lăsării 
acestora pentru alegători a fost intenționată pentru a reduce la minimum 
– în limita posibilului – sentimentele partizane ale publicului. 
   
Acesta este verdictul nostru de dat. Oamenii ne vor judeca pentru cât de 
bine și cât de fidel ne-am îndeplinit datoria. Întrebarea serioasă cu care 
Constituția pune la grea încercare senatorii este dacă președinte a comis 
un act atât de extrem și de deosebit încât se ridică la nivelul unei „crime și 
delict înalt”. 
   
Da, a comis-o.  
   
Președintele a cerut unui guvern străin să-i ancheteze rivalul politic.  
 



Președintele a sistat fonduri militare vitale îndreptate acelui guvern 
pentru a-l presa să facă asta.  
 
Președintele a amânat fonduri pentru un aliat american aflat în război cu 
invadatorii ruși.  
 
Scopul președintelui a fost personal și politic. 
    
În consecință, președintele este vinovat de un groaznic abuz al încrederii 
publice.  
    
Ceea ce a făcut nu a fost „perfect” – Nu, a fost un atac flagrant asupra 
drepturilor noastre electorale, asupra intereselor noastre de securitate 
națională, și asupra valorilor noastre fundamentale. Coruperea unei 
alegeri pentru a se menține cineva în funcție este probabil cea mai abuzivă 
și distructivă încălcare a jurământului depus de cineva pe care mi-o pot 
imagina. 
    
În ultimele câteva săptămâni, am primit numeroase apeluri și mesaje. 
Multe mi-au cerut, în cuvintele lor, „să țin cu echipa”. Pot să vă asigur că 
acela a fost gândul pe care l-am avut în minte. Sprijin o mare parte din 
ceea ce președintele a făcut. Am votat cu el în 80% din timp. Dar 
promisiunea făcută în fața lui Dumnezeu de a aplica o justiție imparțială 
îmi cere să las deoparte părtinirile și sentimentele personale. Dacă aș  fi 
ignorat dovada care mi-a fost prezentată și aș fi nesocotit ceea ce cred că 
jurământul meu și Constituția îmi cere, de dragul unei mize partizane, ar fi 
însemnat, mă tem, să-mi expună caracterul mustrării istoriei și cenzura 
conștiinței mele. 
     
Sunt conștient că sunt oameni în partidul meu și în statul meu care vor fi în 
dezacord în mod intens cu decizia mea, și că în unele cartiere, voi fi 
denunțat vehement. Sunt sigur că voi auzi abuz din partea președintelui și 
al susținătorilor săi. Crede serios cineva că voi consimți acestor consecințe 
altele decât convingerea de neevitat că jurământul meu în fața lui 
Dumnezeu a cerut asta? 
     



Am urmărit să aud depoziția din partea lui John Bolton nu doar pentru că 
eu cred că el ar fi putut adăuga context acuzațiilor, dar și pentru eu am 
sperat că ceea ce a spus ar putea ridica un dubiu rezonabil și, astfel, 
înlătura din mine crâncena obligație de a vota pentru punerea sub 
acuzare. 
     
Ca orice alt membru al acestui corp deliberativ, îmi iubesc țara. Cred că 
Constituția noastră a fost inspirată de Providență. Sunt convins că 
libertatea însăși este dependentă de tăria și vitalitatea caracterului nostru 
național. Asemenea fiecărui alt senator, votul meu este un act de 
convingere. Noi am ajuns la diferite concluzii, colegi senatori, dar eu cred 
că noi toți am urmat ceea ce ne dictează conștiința noastră. 
     
Admit că verdictul meu nu va înlătura președintele din funcție. Rezultatele 
curții acestui Senat va fi de fapt apelat către o curte mai înaltă: judecata 
poporului american. Alegătorii vor lua decizia finală, așa cum avocații 
președintelui au implorat. Votul meu va fi probabil în minoritate în Senat. 
Dar indiferent de aceste lucruri, cu votul meu, eu voi spune copiilor mei și 
copiilor lor că mi-am făcut datoria în cea mai bună capacitate a mea, 
crezând că este ceea ce țara mea a așteptat de la mine. Voi fu doar un 
nume între altele, nici mai mult, nici mai puțin, pentru generațiile viitoare 
de americani care se vor uita la înregistrările acestui proces. Ei vor lua 
aminte simplu că am fost printre senatorii care au stabilit că ceea ce a 
făcut președintele a fost greșit, dureros de greșit. 
     
Cu toții suntem note de subsol, cel mai mult, în analele istoriei. Dar în cea 
mai puternică națiune de pe pământ, națiunea concepută în libertate și 
justiție, care este o distincție suficientă pentru orice cetățean. 
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