Parlamentul de legislatura a XIX-a. Parlamentul Republicii Moldova de
legislatura a XIX-a a fost constituit în urma alegerilor parlamentare anticipate din
28 noiembrie 2010.
Pentru participare la scrutin au fost înregistrați inițial 40 de concurenți electorali,
inclusiv 20 de partide și mișcări social-politice și 20 de candidați independenți. Pe
parcurs, un candidat independent s-a retras din cursa electorală, în final rămînînd
39 de concurenți.
Alegerile parlamentare anticipate s-au desfășurat în baza modificărilor Codului
electoral, operate de Parlamentul precedent, cu pragul electoral pentru partide de
4%, pentru blocuri electorale din două formațiuni politice – 7%, pentru blocurile
electorale din trei și mai multe formațiuni politice – 9%, pentru candidații
independenți – de 2%. Pragul de participare la alegerile anticipate a fost redus pînă
la o treime din numărul alegătorilor înscriși în listele electorale.
În urma scrutinului din 28 noiembrie 2010 au depășit pragul electoral 4 partide
politice: Partidul Comuniștilor din Republica Moldova cu 42 de mandate, Partidul
Liberal Democrat din Moldova - 32 mandate, Partidul Democrat din Moldova –
15 mandate, Partidul Liberal – 12 mandate.
Conform unui decret semnat de Președintele interimar al Republicii Moldova la 26
decembrie 2010, Parlamentul nou-ales a fost convocat în prima sa ședință la 28
decembrie 2010. În cadrul ședinței a fost anunțată crearea a patru fracțiuni
parlamentare – PCRM, PLDM, PDM și PL.
La 30 decembrie 2010 a fost constituită Coaliția de centru-dreapta. Acordul de
constituire a Alianței pentru Integrare Europeană - 2 a fost semnat de liderii
PLDM, PDM și PL.
În ședința plenară din 30 decembrie 2010 în calitate de Președinte al Parlamentului
Republicii Moldova a fost ales Marian Lupu, care a devenit și Președinte interimar
al Republicii Moldova.
La 16 martie 2012, Parlamentul a reușit alegerea domnului Nicolae Timofti în
funcția de Președinte al Republicii Moldova, depășind astfel o îndelungată criză
politică, provocată de tergiversarea alegerii Președintelui republicii.
La 25 aprilie 2013, prin vot secret, a fost revocat din funcție Președintele
Parlamentului, Marian Lupu.
La 30 mai 2013, deputații din fracțiunile parlamentare PLDM și PDM, precum și
acei din grupul Partidului Liberal Reformator, au semnat Acordul de constituire a
Coaliției pentru Guvernare Pro-Europeană
În aceeași zi de 30 mai 2013, în cadrul ședinței plenare, în funcția de Președinte al
Parlamentului Republicii Moldova a fost ales Igor Corman.

Parlament, prin voința majorității parlamentare de orientare pro-europeană, a
adoptat un șir întreg de acte legislative în vederea accelerării parcursului european
al Republicii Moldova. În rezultat, la 30 noiembrie 2013, în cadrul Summit-ului
Parteneriatului Estic de la Vilnius, a fost parafat Acordul de Asociere între
Republica Moldova cu Uniunea Europeană. Iar în aprilie 2014 Uniunea Europeană
a luat decizia finală cu privire la liberalizarea regimului de vize pentru cetățenii
Republicii Moldova, care, de acum încolo, au posibilitatea să călătorească fără vize
în statele Uniunii Europene.
Pe 2 iulie a avut loc un eveniment istoric crucial pentru Parlamentul Republicii
Moldova, unde a fost ratificat Acordul de Asociere cu Uniunea Europeană cu
votul a 59 de deputați. La ședința plenară a Parlamentului European din 13
noiembrie a fost ratificat Acordul de Asociere cu Republica Moldova la care a
participat și Președintele Parlamentului Igor Corman. Din cele 28 de state membre
UE, au ratificat Acordul de Asociere RM - UE 13 parlamente naționale și în I
lectură Bundestagul german.

