საპარლამენტო უმრავლესობა

1.

თალაკვაძე არჩილ - უმრავლესობის ლიდერი

2.

აბუსერიძე ირაკლი

3.

არველაძე რევაზ

4.

ბეგაძე გიორგი

5.

ბენაშვილი გია

6.

ბეჟანიძე ლევან

7.

ბერაია ირაკლი

8.

ბერაია ირაკლი (დაჩი)

9.

ბოლქვაძე ანზორ

10. ბუკია გიგა
11. გაბუნია ზაზა
12. გაჩეჩილაძე გიორგი
13. გაჯიევი რუსლან
14. გეგიძე ბიძინა
15. გოგუაძე ნინო
16. გოცირიძე ელგუჯა
17. გულორდავა გოგა
18. დანელია ოთარ
19. დარზიევი მახირ
20. დასენი ისკო
21. ენუქიძე გოჩა
22. ერქვანია ალექსანდრე
23. ვახტანგაძე მუხრან
24. ვოლსკი გიორგი
25. ზარდიაშვილი ვანო
26. ზოიძე აკაკი
27. ზურაბიანი ცოტნე
28. თოთლაძე გიორგი
29. თოლორაია ედიშერ
30. იონათამიშვილი რატი
31. კაკულია რომან
32. კახიანი გიორგი

33. კვიჟინაძე პაატა
34. კიკნაველიძე შალვა
35. კილაძე სოფიო
36. კობალაძე კობა
37. კობახიძე ირაკლი
38. კობერიძე ლევან
39. კობიაშვილი ლევან
40. კოვზანაძე ირაკლი
41. კოპალიანი კარლო
42. კოპაძე გიორგი
43. კოხრეიძე თეიმურაზ
44. კუდბა სვეტლანა
45. კუჭავა კახაბერ
46. ლურსმანაშვილი კობა
47. მათიკაშვილი დავით
48. მაკრახიძე იოსებ
49. მანუკიანი სამველ
50. მარგველაშვილი გენადი
51. მაღრაძე გუგული
52. მაჭავარიანი ენძელა
53. მაჭარაშვილი გურამ
54. მახათაძე სულხან
55. მდინარაძე მამუკა
56. მეზურნიშვილი ირაკლი
57. მეშველიანი გოგი
58. მირზოევი სავალან
59. მიქელაძე გრიგოლ
60. მკოიანი ენზელ
61. მოსიძე გიორგი
62. მუჩიაშვილი რომან
63. მხეიძე დიმიტრი
64. მხეიძე პაატა
65. ნავერიანი თამაზ
66. ნაკაიძე კობა
67. ნაკაშიძე ილია

68. ნოზაძე სიმონ
69. ოდიშარია ბექა
70. ოქრიაშვილი კახაბერ
71. ოხანაშვილი ანრი
72. პაპუაშვილი ზაზა
73. პოღოსიანი რუსლან
74. სამხარაული გელა
75. სამხარაძე დიმიტრი
76. სესიაშვილი ირაკლი
77. სონღულაშვილი დავით
78. ტრიპოლსკი ერეკლე
79. ფრუიძე ირინე
80. ქანთარია ალექსანდრე
81. ქაცარავა სოფიო
82. ქვარაია მერაბ
83. ქუცნაშვილი ზაქარია
84. ყაველაშვილი მიხეილ
85. შალელაშვილი შოთა
86. შიოლაშვილი ირაკლი
87. ჩანქსელიანი გოდერძი
88. ჩრდილელი ოთარ
89. ჩუგოშვილი თამარ
90. ცქიტიშვილი დიმიტრი
91. ძიძიგური ზვიად
92. წილოსანი ნინო
93. წულაია ივლიანე
94. ჭიჭინაძე გივი
95. ჭკუასელი თეიმურაზ
96. ხაბაძე არჩილ
97. ხაბარელი შოთა
98. ხაბელოვი ლერი
99. ხალვაში ფატი
100. ხატიძე გიორგი
101. ხახუბია ირაკლი
102. ხუბულური თენგიზ

103. ხულორდავა თამარ
104. ხუნდაძე დიმიტრი
105. ხუციშვილი ზაზა
106. ჯაფარიძე ვიქტორ
107. ჯაში მარიამ

11.03.2019

