Parlamentul de legislatura a XX-a. Parlamentul Republicii Moldova de
legislatura a XX-a a fost constituit în urma alegerilor parlamentare ordinare din 30
noiembrie 2014, desfășurate în mod legal, prin sufragiu direct, secret și universal.
La aceste alegeri au participat 1,6 mln de alegători, ceea ce constituie 55,57% din
numărul cetățenilor cu drept de vot.
În rezultatul alegerilor cinci partide au acces în Parlamentul Republicii Moldova.
Cele mai multe voturi le-a acumulat Partidul Socialiştilor din Republica Moldova
(PSRM), condus de Igor Dodon. Acesta a fost urmat, la mai puţin de un procent, de
Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM), condus de Vlad Filat. De
asemenea, în Legislativ vor mai activa pentru următorii patru ani deputaţi din
Partidul Comuniştilor din R. Moldova (PCRM), în frunte cu preşedintele Vladimir
Voronin, Partidul Democrat din Moldova (PDM), preşedinte Marian Lupu, şi
Partidul Liberal (PL), condus de Mihai Ghimpu. Pentru PSRM au votat 327 mii
910 cetăţeni ai Republicii Moldova (20, 51%), pentru PLDM - 322 mii 188 (20,
16%), pentru PCRM - 279 mii 372 (17, 48%), pentru PDM - 252 mii 489 (15,
80%) şi pentru PL - 154 mii 507 (9, 67%).
În așa mod, din cei 101 deputați 25 fac parte din Fracțiunea PSRM, 23 – din
Fracțiunea PLDM, 20 – din Fracțiunea PCRM, 19 – din Fracțiunea PDM, 13 – din
Fracțiunea PL și un singur deputat neafiliat.
La 29 decembrie 2014 a avut loc ședința de constituire a Parlamentului de
legislatura a XX-a fiind prezidată de decanul de vîrstă, deputatul PSRM Eduard
Smirnov. La ședință au participat președintele Nicolae Timofti, premierul în
exercițiu, Iurie Leancă, președintele Curții Constituționale, Alexandru Tănase,
precum și reprezentanții corpului diplomatic acreditat la Chișinău.
În cadrul sesiunii extraordinare din 26 ianuarie 2015 în funcția de Președinte al
Parlamentului Republicii Moldova de legislatura a XX-a, cu votul a 59 de deputați,
a fost ales Andrian Candu
Andrian Candu a fost singurul candidat la funcția de Președinte al Parlamentului,
fiind propus de Fracțiunea parlamentară a Partidului Democrat din Moldova. Până
în prezent, Președintele nou-ales al Parlamentului a ocupat funcția de Vicepremier
și Ministru al Economiei în Guvernul Republicii Moldova. Anterior, Andrian
Candu a fost Vicepreşedinte al Parlamentului între 30 mai 2013 şi 11 iulie 2014 și
deputat în Parlamentul Republicii Moldova din decembrie 2010 până în iulie 2014.
În calitate de vicepreședinți ai Legislativului au fost aleși Liliana Palihovici și
Vladimir Vitiuc.
Liliana Palihovici este Vicepreședinte al Partidului Liberal Democrat din Moldova
și ocupă funcția de Vicepreședinte al Parlamentului începând din anul 2010.
Anterior, Liliana Palihovici a ocupat funcția de Președinte al Comisiei pentru
protecţie socială, sănătate şi familie.

Vladimir Vitiuc este membru al Partidului Comuniștilor din Republica Moldova.
Economist și Magistru în drept, deputat în Parlamentul Republicii Moldova din
martie 2005.

