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Comunicat de presă

Consiliul Judeţului Galaţi în colaborare cu instituţiile de cultură din subordine şi
în parteneriat cu organizaţiile minorităţilor naţionale din judeţul Galaţi, organizează
vineri 17 decembrie cu începere de la ora 11:00, în sala de la etaj a Centrului Cultural 
„Dunărea de Jos”, manifestarea „ZIUA MINORITĂŢILOR NAŢIONALE – ARMONIE ÎN 
DIVERSITATE”. 

Ziua de 18 decembrie este celebrată ca Zi a minorităţilor naţionale, în urma adoptării 
"Declaraţiei cu privire la drepturile persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale, etnice, 
lingvistice şi religioase", primul document internaţional prin care Adunarea Generală a
Organizaţiei Naţiunilor Unite oferă o garanţie drepturilor minorităţilor. România s-a raliat 
acestui demers şi a declarat prin Hotărârea Guvernului nr. 881/1998, ziua de 18 decembrie ca 
Ziua Minorităţilor Naţionale din România. 

Acest act de respect faţă de orice etnie conlocuitore este un gest de recunoaştere a 
contribuţiei persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale la realizările economice şi spirituale 
ale României. 

Pentru a marca acest eveniment, Consiliul Judeţului Galaţi organizează în ziua de  17 
decembrie 2010, în sala Centrului Cultural „Dunărea de Jos” din Galaţi, manifestarea 
„ZIUA MINORITĂŢILOR NAŢIONALE – ARMONIE ÎN DIVERSITATE”. Scopul acţiunii este 
de a reflecta diversitatea socio-culturală cu care etniile minoritare însufleţesc şi completează
tradiţia şi cultura la Dunărea de Jos, precum şi linia ascendentă pe care o urmează relaţiile 
interetnice şi interumane în această parte a ţării. 

 Acţiunea este organizata în colaborare cu Centrul Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi şi
Muzeul Judeţean de Istorie, cu sprijinul şi participarea celor zece comunităţi etnice: Uniunea 
Armenilor din România - filiala Galaţi, Comunitatea Elenă Galaţi, Comunitatea Evreilor Galaţi, 
Comunitatea Italiană „Casa Italia” Galaţi, Comunitatea Ruşilor Lipoveni Galaţi, Uniunea 
Democrată a Maghiarilor din România - filiala Galaţi, Forumul Democrat German din România 
- filiala Galaţi, Uniunea Turcă din România - filiala Galaţi; Uniunea Ucrainenilor din România - 
filiala Galaţi, Asociaţia „Alianţa pentru Unitatea Romilor” Tecuci-Galaţi. 
 

PREŞEDINTE, 
 

Eugen CHEBAC 


