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Cái nhìn đơn giản về Quy Trình Lập Pháp của Oregon

Công dân, nhóm
người hoặc nhà lập
pháp liên quan đề
xuất ý tưởng về
lập pháp
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Nhà lập pháp
hoặc ủy ban lập
pháp bảo trợ
dự luật

Dự luật được
soạn thảo bởi cố
vấn lập pháp

Có

Dự Luật

Dự luật được
giới thiệu và
nghiên cứu lần
đầu tiên

Chủ Tịch Hạ Viên
hoặc Chủ Tịch
Thượng Việnuỷ
nhiệm dự luật
cho một ủy ban

Không

Có

Không

1. Gửi lại Viện thứ nhất
2. Được in lại và gửi lại Viện
thứ nhất
3. Dự luật bị hủy bỏ

Ủy ban tổ chức 1. Thông qua
các buổi điều 2. Thông qua với tu
trần công khai chính
và thi hành
3. Không thông qua
Dự Luật

Gửi lại Viện thứ 2
để nghiên cứu
lần thứ hai và lần
thứ ba, tranh
luận và bỏ phiếu:

Dự luật
YÊN NGHỈ
('R.I.P.')

Chủ Tịch Thượng
Viện hoặc Chủ
Tịch Hạ Viện uỷ
nhiệm dự luật
cho ủy ban

Dự luật được
chuyển đến Viện
thứ 2 để nghiên
cứu lần thứ nhất

1. Thông qua
2. Không thông
qua
3. Gửi lại ủy ban

Nghiên Cứu
Lần Ba

Nghiên Cứu
Lần Hai

ỐNG ĐỐ
TH

Không

C

1. Thông qua
2. Thông qua với
tu chính
3. Không thông
qua (dự luật bị
hủy bỏ)

Phiên điều trần
công khai và hành
động của ủy ban
(quy trình tương
tự ở viện thứ nhất)

LUẬT
PHÁP

Gửi trả lại Viện
thứ nhất để biểu
quyết về những
thay đổi

Uỷ ban hội nghị
được bổ nhiệm: các
nhà lập pháp cuả
Hạ Viện và Thượng
Viện giải quyết các
bất đồng

Ủy ban hội nghị
gửi lại dự luật
cho Hạ Viện và
Thượng Viện để
tán thành

Hạ Viện và Thượng 1. Ký tên
Viện tán đồng, dự 2. Không ký
luật sẽ được gửi
tên
đến Thống Đốc 3. Phủ quyết

LUẬT
PHÁP

Dự luật trở thành luật trong vòng 90 ngày sau
khi cơ quan lập pháp ngưng họp
Dự luật trở thành luật mà không có chữ ký của
Thống Đốc
Dự luật được gửi lại Hạ Viện và Thượng Viện,
2/3 đa số phiếu ở cả hai viện sẽ áp đảo
quyền phủ quyết
HẠ VIỆN
THƯỢNG VIỆN

Hội Đồng Lập Pháp Oregon
Hội Đồng Lập Pháp Oregon là “hội đồng các nhà lãnh đạo” của chính quyền tiểu bang. Hội đồng này chịu trách nhiệm đưa ra các luật giải quyết vấn đề về cuộc sống an sinh của
người dân Oregon, thông qua ngân sách của tiểu bang và trách nhiệm thiết lập chính sách cho công chúng. Hội Đồng Lập Pháp bao gồm hai cơ quan: Thượng Viện và Hạ Viện.
Thượng Viện bao gồm 30 thành viên được bầu cử với nhiệm kỳ bốn năm. Hạ Viện bao gồm 60 dân biểu được bầu cửvới nhiệm kỳ hai năm. Mỗi thành viên của cơ quan lập pháp đại
diện cho một quận hạt (khu vực được xác định theo dân số). Mỗi người dân Oregon được đại diện bởi một Thượng Nghị Sĩ của tiểu bang và một Dân Biểu của tiểu bang.
Cơ quan lập pháp tổ chức họp hàng năm vào tháng 2 tại Quốc Hội Tiểu Bang ở Salem, nhưng các phiên họp có thể không kéo dài quá 160 ngày trong năm lẻ và 35 ngày trong năm
chẵn, trừ khi được kéo dài với 2/3 số phiếu biểu quyết ở mỗi viện. Có khoảng 3,000 dự luật được cứu xét trong mỗi phiên họp của năm lẻ. Phụ thuộc phần lớn vào công việc được
hoàn thành ở các ủy ban, cơ quan lập pháp ban hành khoảng 1/3 trong số các dự luật này thành Luật

