Parlamentul de legislatura a XVIII-a (iulie 2009 – septembrie 2010). Pentru
participare la alegerile parlamentare anticipate din 29 iulie 2009 au fost înregistraţi
iniţial 10 concurenţi electorali, 2 dintre care ulterior s-au retras din cursă. Spre
deosebire de toate celelalte alegeri, care aveau loc de regulă duminica, acest scrutin
s-a desfăşurat într-o zi de miercuri.
Pragul electoral de 5 la sută a fost depășit de cinci formaţiuni politice: Partidul
Comuniştilor din Republica Moldova — 48 de mandate, Partidul Liberal Democrat
din Moldova — 18 mandate, Partidul Liberal — 15 mandate, Partidul Democrat
din Moldova — 13 mandate, Alianţa “Moldova Noastră” — 7 mandate.
Patru din cele cinci partide care au acces în Parlament - PLDM, PL, PDM şi AMN,
cu un număr total de 53 de deputați, au constituit Coaliţia de guvernare “Alianţa
pentru Integrare Europeană”.
Preşedinte al Parlamentului a fost ales Mihai Ghimpu, care a devenit şi Preşedinteinterimar al ţării, după expirarea mandatului Președintelui Vladimir Voronin.
Corpul de deputaţi a completat cadrul legal al republicii prin adoptarea unor acte
legislative, care urmau să reglementeze relațiile din domeniul economic, social,
politic, juridic, din cultură şi mass-media şi altele. Au fost activizate relaţiile
bilaterale şi multilaterale cu statele din regiune, cu organismele internaţionale la
care Republica Moldova este parte. A fost consemnată o nouă calitate a relaţiilor
Republicii Moldova cu Uniunea Europeană, orientată spre lansarea negocierilor
privind elaborarea şi semnarea Acordului de Asociere dintre Republica Moldova şi
Uniunea Europeană, liberalizarea regimului de vize etc. De asemenea, legislatorii
au operat o serie de modificări la Codul electoral. A fost diminuat pragul de trecere
în Parlament pentru partide de la 5% pînă la 4% şi pentru candidaţii independenţi –
de la 3 la 2%. A fost revizuit modul de redistribuire a voturilor şi mandatelor
rămase de la concurenţii care nu au trecut pragul electoral: distribuirea egală,
succesiv, cîte un mandat fiecărui concurent electoral (anterior mandatele se
distribuiau proporţional, partidul cu mai multe voturi fiind avantajat). De
asemenea, au fost create condiţii pentru deschiderea secţiilor de votare peste
hotare, în afara misiunilor diplomatice şi consulare.
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XVIII-a eşuat de două ori în
tentativa de a alege Preşedintele Republicii, precum şi în încercarea de a modifica
modalitatea de alegere a şefului statului prin organizarea referendumului
republican constituţional din 5 septembrie 2010. Pe acest motiv, conform
prevederilor Constituţiei Republicii Moldova, Președintele în exercițiu al
Republicii Moldova a dizolvat Parlamentul de legislatura a XVIII-a și a stabilit
data alegerilor parlamentare anticipate – 28 noiembrie 2010.

