Parlamentul de legislatura a XIII-a (1994-1998). Alegerile parlamentare din 27
februarie 1994 s-au desfășurat într-o singură circumscripție electorală, constituită
pe întreg teritoriul țării, cu mai multe mandate pe bază de scrutin pe liste din partea
partidelor, organizațiilor social-politice, blocurilor electorale, precum și de
candidați independenți, potrivit principiilor reprezentării proporționale. Acestea au
fost primele alegeri pluripartite, iar mandatele de deputat au fost atribuite
partidelor, organizațiilor social-politice, blocurilor electorale care au întrunit cel
puțin 4% din voturile valabil exprimate.
Din 13 blocuri electorale, partide şi mişcări social politice, precum şi candidaţi
independenţi, care au participat la scrutin, pragul electoral l-au depășit patru
formaţiuni social politice, care au şi constituit Parlamentul Republicii Moldova de
legislatura a XIII-a - Partidul Democrat Agrar din Moldova cu 56 de mandate,
Blocul electoral “Partidul Socialist“ şi Mişcarea “Unitate-Edinstvo“ -– 28 de
mandate, Blocul Ţăranilor şi Intelectualilor – 11 mandate şi Blocul electoral
“Alianţa Frontului Popular Creştin Democrat“ – 9 mandate.
Preşedinte al Parlamentului a fost ales Petru Lucinschi, iar în anul 1997, după
alegerea sa în funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova, în fruntea legislativului
a fost ales Dumitru Moţpan.
Cel mai important eveniment în cadrul activităţii acestui Parlament l-a constituit
adoptarea, la 29 iulie 1994, a Constituţiei Republicii Moldova. În conformitate cu
prevederile constituționale, a fost instaurată forma semiprezidenţială de
guvernămîmt. A urmat racordarea legislației la prevederile Legii supreme, inclusiv
prin adoptarea legilor cu privire la Curtea Constituțională, Consiliul Superior al
Magistraturii, Curtea Supremă de Justiție, Procuratură, Curtea de Conturi, noua
organizare administrativ-teritorială a republicii. În Constituție a fost stipulată
posibilitatea de atribuire a unui statut special pentru localitățile din stînga Nistrului.
În baza acestor prevederi, la 23 decembrie 1994, a fost adoptată Legea privind
statutul juridic special al Găgăuziei (Gagauz-Yeri).
Parlamentul şi-a desfăşurat activitatea pe durata întregului termen stabilit de
legislaţie (1994-1998), iar cu puţin timp înainte de încheierea mandatului, a
adoptat, la 21 noiembrie 1997, Codul electoral al Republicii Moldova, conform
căruia au avut loc următoarele alegeri parlamentare ordinare. Reieşind din
prevederile Codului, de acum încolo în Parlament urmau să fie aleşi 101 deputaţi
pe liste de partid şi din rîndul candidaților independenți bazat pe sistemul electoral
al reprezentării proporționale.

