საპარლამენტო უმრავლესობა
(105 წევრი)
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60. მოსიძე გიორგი
61. მუჩიაშვილი რომან
62. მხეიძე დიმიტრი
63. მხეიძე პაატა
64. ნავერიანი თამაზ
65. ნაკაიძე კობა
66. ნაკაშიძე ილია
67. ნოზაძე სიმონ

68. ოდიშარია ბექა
69. ოქრიაშვილი კახაბერ
70. ოხანაშვილი ანრი
71. პაპუაშვილი ზაზა
72. პოღოსიანი რუსლან
73. სამხარაული გელა
74. სამხარაძე დიმიტრი
75. სესიაშვილი ირაკლი
76. სონღულაშვილი დავით
77. ტრიპოლსკი ერეკლე
78. ფრუიძე ირინე
79. ქანთარია ალექსანდრე
80. ქაცარავა სოფიო
81. ქვარაია მერაბ
82. ყაველაშვილი მიხეილ
83. შალელაშვილი შოთა
84. შიოლაშვილი ირაკლი
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